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Náročnost tématu na úroveň 

výborně velmi dobře dobře nevyhověl/a 

teoretické znalosti  x   

praktické zkušenosti x    

podkladové materiály (vstupní data) a jejich 

zpracování 

 x   

 

Kritéria hodnocení práce úroveň 

výborně velmi dobře dobře nevyhověl/a 
stupeň splnění cíle práce x    
samostatnost při zpracování tématu  x   
logická stavba práce  x   
práce s českou literaturou včetně citací  x   
práce se zahraniční literaturou včetně citací  x   
adekvátnost použitých metod  x   
hloubka provedené analýzy  x   
stupeň realizovatelnosti řešení x    
formální úprava práce (text, grafy, tabulky) x    
stylistická úroveň  x   
nároky BP na podkladové materiály, 

konzultace, průzkumy 

 x   

použití analýz, matem., statistických a jiných 

metod, komparací apod. 

 x   

využitelnost námětů, návrhů a doporučení 

k řešení problému 

 x   

obsah a relevantnost příloh v textu či příl. 

části BP (tabulky, grafy, propočty apod.) 
 x   

 

Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 

 

 

Práce  je   doporučena k obhajobě  
 

Navržený klasifikační stupeň: Velmi dobře 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Otázky k obhajobě:  

 

Jakou jinou pohybovou aktivitu byste zvolila pro ženy nad 40 let?  

 

Doplňující komentář k hodnocení práce: 

 

Předkládaná diplomová práce je v dnešní době velmi přínosná. Ženy středního věku 

vyhledávají aktivity, které jsou fyzicky náročné, ale při kterých se také zabaví. Zumba je 

druhem aerobní aktivity, kde se spojuje aerobní cvičení s prvky tance.  

Autorka se aktivně zapojovala při měření, kdy sama vedla lekce Zumby. 

Při tvorbě práce aktuálně reagovala na poznámky a komentáře vedoucího. 

V samotné práci jsem hledala detailnější rozpracování tématu, širší rozsah zahraniční 

literatury a doporučení do praxe. Diskuse je velmi krátká, chybí v ní úskalí naší práce, chyby 

měření a doporučení pro další studie. 

 

I přes menší nedostatky je práce aktuální a přináší vědecké poznatky do praxe. 
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