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Kritéria hodnocení práce:
Stupeň splnění cíle práce

Cíl práce splněn. Uvedená omezení ovlivnila
předpokládané výsledky.
Logická stavba práce
Jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují, uvádí
postupně potřebné informace o vybraném problému.
Práce s literaturou – citace, vlastní
Diplomantka vybrala vhodně a účelně citace odborné
komentář
literatury, šíře odkazů je zcela dostačující, včetně
zahraničních pramenů. Vlastní komentář je většinou
stručný, je zaměřen zejména na aplikaci obecných
poznatků pro sportovní gymnastiku.
Adekvátnost použitých metod
Použité metody výzkumu a zpracování výsledků
odpovídá cíli a úkolům práce.
Hloubka tematické analýzy, vlastní přínos Rozbor problémů specializace sportu je na průměrné
diplomanta
úrovni. Diplomantka se výrazně podílela na přípravě
a realizaci vlastního šetření, musela se ale
vyrovnávat s negativními okolnostmi přístupu
respondentek a jejich rodičů k systematické
sportovní přípravě. Některé podklady výzkumu jsou
uvedeny příliš stručně, např. charakteristika
tréninkového programu nebo přístup ke zvolenému
způsobu hodnocení výsledků.
Úprava práce: text, grafy, tabulky
Výsledky jsou přehledně uvedeny v tabulkách a
grafech. Interpretace výsledků je uvedena hned
v následujícím textu. Zdůvodnění výsledků a
posouzení hypotéz je správně uvedeno v diskusi a
v závěru. Přínosem by byla širší věcné okomentování
zjištěných údajů a vyjádření možnosti dalšího využití
a opakování experimentu.
Stylistická úroveň, jazyk
Ve zpracování textu jsou určité menší nedostatky ve
formulování myšlenek do vět, ve stavbě věty podle
spojení slovesa s pádem, v odstavcích dochází
k mísení časů sloves, v práci je několik překlepů a
chybějících interpunkčních znamének.
Praktická/teoretická využitelnost zpracování:
Podprůměrná
Průměrná

Nadprůměrná.

Hodnocení práce a připomínky:
Celkově odpovídá zpracování diplomové práce požadavkům kladeným na tento typ prací
(rozsah 83 stran; 51 tabulek; 17 grafů; 60 titulů literatury). Výzkum je uváděn jako kvalitativní
i kvantitativní, není ale vyznačeno konkrétní propojení metod. V teoretických východiscích je u
sportovní specializace často použita literatura stará 35 let (1979), bylo by vhodnější využít
novější poznatky reagující na vývoj sportovního odvětví a tréninku. V některých případech je u

obecných poznatků nadbytečně uváděna druhotná citace literatury. Na s. 25 je zapotřebí
vysvětlit obsah prvního odstavce, jednotlivých uvedených termínů a slovních spojení a jejich
vzájemných souvislostí. Na s. 31 je uvedena citace: „…vylučujeme pohyby v kloubech a
napnuté špičky nohou…“, vysvětlete, jestli to je odpovídající doporučení?
Otázky k obhajobě:
1. Jaký didaktický přístup a jaký typ učení je vhodné použít pro vybranou věkovou
kategorii 7 -9 let při nácviku vybraných dovedností sportovní gymnastiky?
2. Byly všechny prvky testovaných dovedností nacvičovány přibližně ve stejném rozsahu?
3. Jaká jsou nebezpečí tréninku síly v daném věku?
4. Za jakých podmínek by bylo možné výzkum opakovat?
Práci doporučuji k obhajobě.
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