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1. Aktuálnost tématu, obsahová struktura práce, formulace problému a cíle práce.
 Vzhledem ke klesající úrovni pohybových schopností je zvolené téma aktuální. Obsah práce je ve 
shodě se zvoleným tématem a cílem práce, který je formulován stručně a jasně.

            
2. Úroveň teoretické části, komplexnost analýzy zkoumaného problému, kvalita práce     s 
literaturou (odkazy, citace, počet a druhy využitých informačních zdrojů apod.)

V teoretické části autorka zpracovala úzce související odborná témata s cílem práce a prováděným 
experimentem. Použila 16 literárních zdrojů a 9 zdrojů elektronických. Uváděné citace a odkazy jsou 
v souladu s požadovanou normou, jen u přímých citací chybí čísla odpovídajících stránek.

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

Hypotézy jsou formulovány   jasně a logicky vycházejí z cíle  práce.
 
4. Metody testování hypotéz, jejich vhodnost a logika postupu práce.

Hlavní metodou práce byl experiment, podklady a záznamy byly provedeny pečlivě a zodpovědně 
viz.  příloha.  Pro  testování  hypotéz  byla  použita  metoda  přímého  měření  –  motorický  test,  a 
nestandardizovaný  dotazník,  který  sloužil  k získání  doplňujících  informací  při  vyhodnocování 
naměřených dat. 

            
5. Úroveň analýzy a interpretace výsledků (statické zpracování, přehlednost výsledků, grafů, 
tabulek aj.), zaměření a úroveň diskuse.

Analýza  výsledků  byla  demonstrována  v přehledných   grafech  se  stručným  popisem.  Při 
statistickém  zpracování  dat  bylo  využito  aritmetického  průměru.  K  objektivnějším  výsledkům  by 
napomohlo zpracování získaných dat jinou statistickou metodou.  Diskuse je zaměřena na porovnávání 
naměřených výsledků experimentální a kontrolní skupiny genderově rozdělených. Autorka se pokusila na 
základě teoretických podkladů a vlastního úsudku objasnit některá získaná data.

            
6. Formulace závěrů (přiměřenost, jasnost, konkrétnost, stručnost, vazba na problém, cíl a 
hypotézy), přínos a využití výsledků.

V kapitole  závěr  autorka  popsala  metody  práce,  ale  neshrnula  konkrétní  výsledky  a  závěry 
experimentu, které by více prokázaly dosažení cíle.

  
7. Formální stránka práce (jazyková a stylistická úroveň, úprava, přehlednost text, dodržení  norem 
rozsahu práce, bibliografické citace apod.).

Formální stránka práce je na  dobré úrovni, jen někdy stylisticky těžkopádná.

8. Celkové hodnocení práce (přehlednost, přístup a samostatnost autora při zpracování, jeho 
informovanost o metodologii vědecké práce apod.).

Celkově práci hodnotím jako zdařilou, autorka  se snažila zorientovat v daném tématu a  využít 
znalosti z oblasti metodologie vědecké práce.

  



Práci k obhajobě   doporučuji

Návrh klasifikace:

Otázky k obhajobě:  1)  Jaká jiná statistická metoda by se dala použít pro vyhodnocení 
      naměřených dat?

2)  Ovlivnila by tato statistická metoda výsledky experimentu?
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