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

cíle práce 

Studentka si pro svou diplomovou práci zvolila téma z oblasti své profese. Z obsahu práce 

a z počtu stránek je patrná vysoká zainteresovanost autorky i praktické zkušenosti. Cíl 

práce je zřejmý, srozumitelný, dobře a jasně formulovaný, rovněž i úkoly z něj vyplývající. 

2. Úroveň teoretické části, komplexnost analýzy zkoumaného problému, 

kvalita práce s literaturou 

Při shromažďování materiálů a při studiu literatury autorka vychází ze základních 

relevantních literárních zdrojů. Teoretická část je důkladným východiskem pro následující 

výzkum. Některé kapitoly až nad rámec potřebných údajů. Citaci používá v souladu se 

stanovenými požadavky. 

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

Autorka si na základě formulace problému a cíle práce stanovila 10 hypotéz. Provázanost 

problému, cíle, hypotéz a závěrů se prolíná  celou strukturou práce. 

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

V rámci výzkumného šetření ověřovala autorka daný předpoklad metodou 

dotazníkového šetření – učitelé, trenéři, a metodou testování. Výsledky jsou velice 

pečlivě, přehledně a logicky zpracovány v grafech a následně argumentovány a 

interpretovány. Zvolené metody odpovídají záměru práce a formulovaným hypotézám 

5. Úroveň analýzy a interpretace výsledků, zaměření a úroveň diskuse 

Způsob interpretace výsledků, jejich přehlednost, komparace a grafické vyjádření splňují 

požadavky diplomové práce. Na str. 71 u textu č. 5 je chybná terminologie – medicinbal, 

ale v následném textu psáno správně. Diskuse reflektuje dané výsledky výzkumu. Je 

logická a věcná. 

 



6. Formulace závěrů, přínos a využití výsledků 

Závěry přehledně anotují zjištěné výsledky. Sestavený zásobník manipulačních cvičení je 

účinný, lze ho využít jako metodickou pomůcku pro trénink žáků i pro výuku na 1. st. ZŠ. 

7. Formální stránka práce 

Z hlediska formálních záležitostí je předložená DP na vysoké úrovni, stylistická i jazyková 

úroveň rovněž zdařilá. Pouze rozsah práce je nad rámec požadavků – přes 135 stran! 

8. Celkové hodnocení práce 

Práci hodnotím celkově velice kladně, práce je až moc rozsáhlá, ale hodnotím pozitivně 

snahu o vytvoření a ověření modelu výuky. 

Práci doporučuji k obhajobě. 

 

 

 

Hodnocení: 

 

 

Otázky: 1) Podle čeho jste volila cvičení testu pohybových schopností a dovedností? 

               2) Má vybíjená nějaká negativa? 
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