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1/ Aktuálnost tématu, obsahová struktura práce, formulace problému a cíle práce.         

Autorka si pro svoji diplomovou práci zvolila aktuální téma, vycházející z jejího dlouholetého 

zájmu o problematiku power jógy. Hlavní cíl i vedlejší cíle bakalářské práce jsou formulovány 

přiměřeně, problémové otázky si autorka nepokládá. 

 

2/Úroveň teoretické části, komplexnost zkoumaného problému, kvalita práce s literaturou    

Teoretická část práce je zpracována velmi pečlivě, autorka se v ní zabývá teoretickými 

východisky práce. Pracuje s dostatečným množstvím informačních pramenů. Informační 

zdroje jsou pestré a mají široké spektrum.  

 

3/ Formulace hypotéz, jejich provázanost na problémy a cíle práce.                                   

Formulace pracovních hypotéz vycházejí z cílů práce. Autorka si formulovala 6 hypotéz, 

všechny jsou formulovány konkrétně a jsou plně ověřitelné výzkumem. Celkový počet šesti 

hypotéz je plně postačující k pokrytí zkoumané problematiky.                         

         

 

4/Metody testování hypotéz, jejich vhodnost a logika postupu práce.                             

Pro testování hypotéz si autorka zvolila metodu testování motorickými testy, které 

realizovala na výzkumném souboru deset šestnácti respondentů - fotbalistů.  Celkový počet 

respondentů výzkumu není vysoký, ale plně odpovídá potřebám práce. Postup práce je 

logický a jeho realizace poskytuje autorce dostatek použitelných informací. 

 

5/ Úroveň analýzy a intepretace výsledků, zaměření a úroveň diskuze.                                    

Výsledky výzkumu jsou přehledně graficky interpretovány. Grafy jsou přehledné, s legendou. 

Autorka vždy uvádí výsledky dvou testování. Součástí výzkumné části je i metodická část, 

obsahující popis jednotlivých testů v práci použitých. Vyhodnocení výsledků ve vztahu 

k hypotézám autorka uvádí v závěrečné části práce v diskusi. Zde jsou podrobně rozebrány 

výsledky testování v rámci experimentu. Hodnocení výsledků výzkumu je věcné, stručné a 



logické. Dále zde verifikuje hypotézy. V této části práce by mohlo být více využito 

statistických metod zpracování výsledků výzkumu. 

 

6/ Formulace závěrů, přínos a využití výsledků.       

Závěry nejsou strukturované, ale mají jasný vztah k cílům i hypotézám bakalářské práce a 

jsou logické. Jasně je formulován také přínos práce. 

 

7/ Formální stránka práce.           

Po formální stránce bakalářská práce odpovídá požadavkům kladeným na tento typ práce. 

Stylistická i jazyková úroveň práce je dobrá. V teoretické části autorka vhodně využívá citací 

z informačních zdrojů. Celkový počet informačních zdrojů plně odpovídá potřebám 

bakalářské práce a je i vhodně a přehledně v práci uveden.  

 

8/ Celkové hodnocení práce.           

Autorka při zpracovávání práce prokázala dostatečnou erudici v problematice, neboť má 

bohaté zkušenosti ze své praxe. Prokázala dostatečnou znalost metodologie vědecké práce. 

Práci doporučuji k obhajobě. 

Návrh klasifikace: výborně 

Otázka k obhajobě: 1. Pokračují fotbalisté ve využívání power jógy jako kompenzace zátěže i 

po vašem výzkumu? 
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