
POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ  PRÁCE 
     Jméno vedoucího práce: Mgr. Šárka Panská 

     Jméno diplomanta: Bc. Gabriela Husáková 

     Název  práce: 
    Analýza vybraných kritérií soutěžních sestav AERO Dance a Fitness týmů aerobik 

Cíl práce: 
    Analýza soutěžních sestav organizací FIG a FISAF, které pořádají soutěže v soutěžním aerobiku na 

nejvyšší úrovni. Na základě obsahové analýzy se pokusíme najít ukazatele výkonu. 

     1. Rozsah:   
 * stran textu 73 
 * literárních pramenů (cizojazyčných) 57, z toho 10 cizojazyčných 
 * tabulky, grafy, přílohy  9 tabulek, 16 grafů, 9 příloh, 
   

    2. Náročnost tématu na: nadprůměrné průměrné podprůměrné 
 * teoretické znalosti   x   
   
 * vstupní údaje a jejich zpracování   x   
   
 * použité metody   x   
         

      

 
stupeň hodnocení 

3. Kritéria hodnocení práce: výborně velmi dobře vyhovující nevyhovující 

stupeň splnění cíle práce       x 

    

samostatnost diplomanta při zpracování 
tématu     x   

  

logická stavba práce     x   

  

práce s literaturou včetně citací     x   

  

adekvátnost použitých metod       x 

    

úprava práce (text, grafy, tabulky)     x   

  

stylistická úroveň       x 

    

     4. Využitelnost výsledků práce v 
praxi:   ne 

    

     5. Připomínky a otázky k event. zodpovězení při obhajobě: 
  Celkově působí diplomová práce jako nedokončená a uspěchaná. Při podrobném čtení se objevují 

malé i větší nedostatky, které ovlivňují i hodnocení obsahu. Některé údaje a informace jsou pouze 



deklarovány, nejsou podpořeny žádným vysvětlením nebo atgumentem, např.které pohybové 
vzorce má "AE vštěpit dětem"? (s.11); "vnímání hudební skladby je těžko identifikovatelné" (s.20). V 
textu jsou i chybné údaje, např. jméno Otčenášek je správně Očenášek, chybí v literetuře; ČGF 
neorganizuje všechny soutěže v gymnastických sportech (s. 30). Jsou uváděny formulace slov, které 
nejsou správným vyjádřením, např. rozmístění prostoru na ploše" ; "podle obsahu prvků" (s. 13); 
"prvky zkomponovat do pohybů" (s. 32); "hodnocení vzniklé spojením výrazu..." (s. 33). Chybí 
vysvětlení co je to např. "aerobní řada", vysvětlení co znamená obr. 2. V části o historii navazuje na 
Očenáška hned džezgynastika. Cíl práce je uveden na s. 34, ale na s. 67 je uvedeno, že cíl najít 
hlavní ukazatele výkonu byl splněn, to je odlišný cíl od analýzy sestav, navíc nejsou ukazatele ani 
zřetelně uvedeny. Zcela chybí vědecké otázky. Kapitola Metodologie je dlouhá čtyři řádky, pak jsou 
popisovány teoretické metody na čtyřech stranách bez uvedení aplikace na zvolenou problematiku. 
To není v dp zapotřebí. V analýze není možné srovnávat četnost zařazených prvků, pokud je doba 
trvání sestavy výrazně odlišná. Je nutno najít možný způsob srovnání. V diskusi není možné 
používat nepřesné pojmy jako např. "...vysvětlit tak rozdílná čísla..." (jak rozdílná?); "...bylo by 
trošku sporné..."; "jiné modifikace figur"; "společná figura" (odborná terminologie?); "statistika 
obecně ztrácí dynamiku provedení". Celkově je v textu množství překlepů - nesprávných tvarů slov 
včetně hrubých chyb v pravopisu, zejména ve shodě podmětu s přísudkem. V odstavcích jsou 
neustále střídány časy sloves. Diplomovou práci je nutno doplnit a opravit všechny nedostatky. 
Koncepce práce může být zachována, téma je zajímavé a zaslouží si pečlivé zpracování. Je 
záležitostí autorky práce samé, s jakou odpovědností se bude korektnímu zpracování textu věnovat.  

     6. Doporučení práce k obhajobě: ne   
       7. Navržený klasifikační stupeň nevyhovuje 
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