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1. Aktuálnost tématu, obsahová struktura práce, formulace problému a cíle práce.  
Téma práce si autorka zvolila v souladu se svým sportovním zaměřením, tedy z oblasti, kterou 

důvěrně zná. Formulace problému vychází z osobních zkušeností autorky, rovněž tak stanovení cíle a 

problémových otázek. Struktura práce je koncipována s důrazem na výzkumnou část.  

  

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

literaturou  

Autorka prostudovala poměrně široké spektrum odborné literatury, problém se vyskytl při prezentaci a 

konfrontaci vybraných zdrojů uvedených teoretické části. Ve výsledku se autorka dokázala oprostit od 

většiny nerelevantních pojmů a soustředila se na analýzu pojmů vztahujících se k tématu, i když 

klasifikace pojmů nepůsobí vždy zcela přehledným dojmem.                          

3. Formulace hypotéz, jejich provázanost na problémy a cíle práce  
Vzhledem k poměrně široké škále a rozmanitosti vybraných testů (7) autorka poměrně dlouho hledala 

vhodnou formulaci hypotéz, která by vyjádřila všechny předpoklady, cíle a záměry výzkumu. Konečná 

formulace hypotéz je v souladu s formulovaným problémem a stanoveným cílem práce. 

4. Metody testování hypotéz, jejich vhodnost a logika postupu práce  
Pro testování hypotéz si autorka zvolila primárně metodu experimentu nezbytně doplněnou 

pozorováním, založeném na testování a měření vybraných parametrů. Postup práce  a délka 

experimentu odpovídá testování hypotéz i požadavkům bakalářského výzkumu.  

5. Úroveň analýzy a interpretace výsledků, zaměření a úroveň diskuse.  
K analýze a interpretaci výsledků využívá autorka kromě srovnání „před“ a „po“ také porovnávání 

s výsledky standardizovaných testů, což napomáhá k objektivizaci výsledků. Pro přehlednost jsou 

jednotlivé výsledky uvedeny v tabulkách a doplněny vysvětlujícím komentářem. Výsledky jsou 

uváděny vzhledem k malému počtu probandů v absolutních číslech. Pro porovnání se 

standardizovanými testy by bylo vhodné využít i další statistické vyjádření. V Diskusi se autorka 

soustřeďuje na ověřování hypotéz. Vzhledem ke krkolomným větným stavbám vyžaduje čtení této 

kapitoly od čtenáře značnou pozornost, aby pochopil zdůvodnění přijetí či nepřijetí formulovaných 

hypotéz.     

6. Formulace závěrů, přínos a využití výsledků  
Závěry jsou formulovány neobratně, avšak v souladu se stanovenými cíly a úkoly práce. Velmi stručně 

je naznačena možnost využití výsledků práce.      

7. Formální stránka práce  
Po formální stránce splňuje práce základní nároky kladené na bakalářskou práci (normy, rozsah, 

citace). Úskalí formálního stránky je v jazykovém projevu autorky. V textu se objevují neobratné 

formulace, záměna termínů (např. je následkem x má za následek) a především chyby v interpunkci.   

8. Celkové hodnocení práce 
Autorka přistupovala k tématu s osobním nasazením, poměrně četně konzultovala  a většinu 

připomínek vedoucí práce akceptovala. Lze konstatovat, že autorka zvládla metodologii a zásady psaní 

vědecké práce.       
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