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1. Aktuálnost tématu, obsahová struktura práce, formulace problému a cíle práce.  
Téma práce je poměrně úzké a specifické, autorka jej zvolila pro řešení problému konkrétního 

probanda. Z toho důvodu má práce charakter případové studie kombinované s experimentem 

ověřujícím účinnost navrženého programu. Problém je formulován srozumitelně, cíl práce je v souladu 

s tématem i formulovaným problémem, úkoly práce odpovídají formulovanému cíli práce. (Nepřesně 

formulováno v Anotaci).   

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

literaturou  

Autorka prostudovala příslušnou literaturu, měla však problémy při interpretaci analýzy zdrojů. Ani 

v konečné verzi se nedokázala oprostit od uvádění učebnicových fakt a klasifikace pojmů na úkor 

srovnání s relevantními výzkumy a poznatky.  V seznamu literatury chybí některé klíčové zdroje 

(Janda).                      

3. Formulace hypotéz  
Autorka formuluje 3 hypotézy, které se vztahují k testování vybraných parametrů a účinnosti 

zvoleného cvičebního programu. Jejich formulace je vzhledem k prováděné kazuistice a výzkumu 

srozumitelná.   

4. Metody práce, jejich vhodnost a logika postupu práce  
Základní výzkumnou metodou je experiment vycházející z případové studie a opírající se také o 

výsledky řízeného rozhovoru. Vzhledem k nutné odbornosti při sběru dat pro kineziologický rozbor 

využila autorka odborné rady a pomoc fyzioterapeutky. Navržený a realizovaný postup práce je 

logický  a v souladu metodami práce. 

5. Úroveň analýzy a interpretace výsledků, zaměření a úroveň diskuse.  
Anamnéza i kineziologický rozbor jsou zpracovány relevantně k dané problematice. Při interpretaci 

výsledků autorka opomněla shrnout výsledky vstupního hodnocení a uvést je do souvislosti s tvorbou 

intervenčních cvičebních plánů a doporučené pohybové terapie (místo popisu cviků). Interpretace 

srovnání výsledků vstupního a výstupního hodnocení je názorně prezentována fotografiemi a údaji v 

tabulkách. Větší pozornost by si zasloužilo zpracování krátkodobých i dlouhodobých cvičebních plánů 

(prostor pro praktické rady, návody, úskalí, rizika, vzorce i specifika, benefity, atd.). Výhrady mám 

k některým doporučeným cvikům. Diskuze není diskuzí, ale rekapitulací výsledků.    

6. Formulace závěrů, přínos a využití výsledků  
Závěry jsou formulovány stručně, jsou však v souladu se stanovenými cíli práce. Při podrobnějším 

rozpracování cvičebních plánů by autorka jistě dokázala vyvodit i další závěry.     

7. Formální stránka práce  
Po formální stránce splňuje práce většinu nároků pro bakalářskou práci. Po jazykové stránce se 

vyskytují jen drobné nepřesnosti.      

8. Celkové hodnocení práce 
Autorka přistupovala k tématu zaujatě, nedostatky se projevily převážně až ve fázi zpracování písemné 

podoby a interpretace výsledků.  Rovněž časová tíseň byla pravděpodobně příčinou výše zmíněných 

nedostatků. Přesto lze konstatovat, že autorka zvládla metodologii a zásady psaní vědecké práce.
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