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

Vzhledem ke klesající úrovni pohybové gramotnosti je zvolené téma aktuální. Obsah práce odpovídá 

zvolenému tématu a cíli práce, který je formulován stručně a jasně. Jen by bylo vhodnější, vzhledem 

k názvu práce ve formulaci cíle místo zdokonalit techniku běhu, použít výraz zvýšit úroveň pohybové 

dovednosti – běhu.   

                        

2. Úroveň teoretické části, komplexnost analýzy zkoumaného problému, kvalita práce      s 

literaturou (odkazy, citace, počet a druhy využitých informačních zdrojů apod.) 

Teoretická část práce úzce souvisí s tématem a cílem práce. Vyšší úrovně by však autor dosáhl lepším 

propojením jednotlivých kapitol např. vysvětlením, jak se pohybové schopnosti podílí  na technice běhu 

apod. Autor použil 11 internetových zdrojů a 2 zdroje literární. Což je poměrně málo a nejsou 

očíslované. V práci se také vyskytly  chyby v citacích, např. na str. 9 u definice pohybové schopnosti 

chybí citace vůbec.  

              

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

Autor si položil 3 výzkumné otázky, které se vztahují k cíli práce.  

             

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

Použitá metoda – kvalitativní analýza pohybu, mohla být v praktické části lépe popsána, ale odpovídá 

logickému postupu práce. Autor vynechal popis výzkumného souboru, i když byl na konzultacích 

diskutován, stejně tak jako metoda jeho výběru.   

                       

5. Úroveň analýzy a interpretace výsledků (statické zpracování, přehlednost výsledků,  grafů, 

tabulek aj.), zaměření a úroveň diskuse. 

Ve výsledkové části chybí upozornění na další kinogramy, které byly přesunuty do přílohové části práce. 

Výsledky jsou zpracovány do  přehledných tabulek a jasně popsány. Pro lepší přehlednost výsledků by 

měly být uvedené jednotlivé optimální úhly (v konkrétních polohách) u patřičných tabulek. Diskuse se 

zaměřila na popis výsledků, mohla být obsáhlejší a propojená více s teorií. 

                       

6. Formulace závěrů (přiměřenost, jasnost, konkrétnost, stručnost, vazba na problém, cíl  a 

hypotézy), přínos a využití výsledků. 

Závěry jsou věnovány zodpovězení výzkumných otázek, nedemonstrují úroveň atletických dovedností, 

působí dojmem nedostatku času při dokončování práce. 

 

7. Formální stránka práce (jazyková a stylistická úroveň, úprava, přehlednost text,  dodržení norem 

rozsahu práce, bibliografické citace apod.). 

Formální stránka práce splňuje požadavky na kvalifikační práci. 

             

8. Celkové hodnocení práce (přehlednost, přístup a samostatnost autora při zpracování,  jeho 

informovanost o metodologii vědecké práce apod.). 

Autor prokázal orientaci v daném tématu a znalosti z oblasti metodologie vědecké práce. 

 

 

 

 



 
               

 

Práci k obhajobě   doporučuji 

 

Návrh klasifikace: 

 

Otázky k obhajobě:    

Jak se pohybové schopnosti podílí na technice běhu?   

Jakým způsobem byl vybrán výzkumný soubor? 
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