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1. Aktuálnost tématu, obsahová struktura práce, formulace problému a cíle práce.  
Autorka si zvolila téma, které je velmi specifické, je průsečíkem odborných lékařských, 

fyzioterapeutických, biomechanických a sportovních oborů a v tomto konkrétním případu pomáhá 

řešit individuální problém sportovce. Problém a cíl práce jsou formulovány srozumitelně a 

jednoznačně a jsou v souladu s tématem i strukturou práce.  

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

literaturou  

V teoretické části autorka obratně konfrontuje obecná fakta (anatomie, biomechanika, technika, 

trénink apod.) s řešeným problémem. Z komplexní analýzy a ze způsobu zpracování je patrná neustálá 

vzájemná provázanost pojmů. Uvedená forma citací a odkazů je v souladu s doporučenou normou.  

3. Formulace hypotéz, jejich provázanost na problémy a cíle práce  
Na podkladě literární rešerše i praktické zkušenosti autorka pregnantně formuluje 5 hypotéz, které jsou 

plně v souladu s tématem a provázány s cílem a problémem práce.  

4. Metody testování hypotéz, jejich vhodnost a logika postupu práce  
Pro testování hypotéz využívá autorka metodu dotazníku, který je sestaven velmi pečlivě.  Volba typů 

otázek a jejich formulace umožnila autorce nejen nahlédnout problém z různých pohledů a zodpovědět 

formulované hypotézy, ale jejich obsahová úroveň byla i zárukou zainteresovanosti respondentů – 

fyzioterapeutů, tudíž 100% návratnosti a kvality odpovědí.   

5. Úroveň analýzy a interpretace výsledků, zaměření a úroveň diskuse.  
Výsledky jsou interpretovány v podobě kvalitní slovní analýzy podložené fakty a čísly a znázorněné 

grafickou formou. Diskuze je kvalitní, věcná a relevantní k výzkumu. Autorka konfrontuje (někdy i 

skeptické) názory odborníků s praxí a vyjadřuje se k výsledkům testování hypotéz. (pozn. VOŠ není 

vysoká škola).   

6. Formulace závěrů, přínos a využití výsledků  

Závěry jsou formulovány strukturovaně, přehledně a jsou v souladu se stanovenými cíli a úkoly práce. 

Autorka uvádí i možnosti využití výsledků v praxi. 

7. Formální stránka práce  

Po formální stránce práce více než splňuje nároky na bakalářskou práci a to jak rozsahem, ale i 

jazykovou úrovní a způsobem zpracování.    

8. Celkové hodnocení práce 

Autorka předkládá práci, která svým obsahem, odborností i způsobem zpracování tématu převyšuje 

úroveň bakalářské práce.  Autorka bezesporu zvládla metodologii a zásady psaní vědecké práce. 

Prokázala dobrou orientaci v terminologii, metodologii i samotném výzkumu.  
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