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1. Aktuálnost tématu, obsahová struktura práce, formulace problému a cíle práce. 
Studentka si zvolila vlastní téma. Práce má jasně formulovaný cíl, který vychází z názvu práce. Struktura 
práce odpovídá požadavkům na bakalářskou práci na UK PedF.                
 

2. Úroveň teoretické části, komplexnost analýzy zkoumaného problému, kvalita práce s 
literaturou (odkazy, citace, počet a druhy využitých informačních zdrojů apod.) 

Obsah teoretické části práce odpovídá názvu práce, objevují se tam jen ty kapitoly, které se týkají 
zkoumané problematiky. Práce obsahuje kapitoly teorie pohybových schopností s důrazem na 
koordinační schopnosti, resp. na rovnováhové schopnosti. Není vždy použita stejná terminologie (cíl 
práce – „rovnovážné schopnosti“, kap. 3. 3 „rovnováhová schopnost“). Další kapitola představuje cvičení 
Pilates. 
 

3. Formulace hypotéz, jejich provázanost na problémy a cíle práce. 
Práce obsahuje čtyři hypotézy. Všechny hypotézy vychází z názvu a cíle bakalářské práce. Hypotéza č. 3 
nemá ideální slovosled. 
      

4. Metody testování hypotéz, jejich vhodnost a logika postupu práce. 
Studentka ověřila hypotézy pomocí testování dvou verifikovaných motorických testů. Doplňující metodou 
byl dotazník, který pomohl studentce lépe charakterizovat výzkumný soubor. 
                  

5. Úroveň analýzy a interpretace výsledků (statické zpracování, přehlednost výsledků, grafů, 
tabulek aj.), zaměření a úroveň diskuse. 

Výsledky práce jsou uvedeny v tabulkách a grafech a jsou správně interpretovány. V tabulce č. 4 (str. 46) 
není uvedeno, v jakých hodnotách jsou údaje (upřesnění v textu nad tabulkou není příliš vhodné). Byly 
použity statistické metody průměr a procenta. Kapitola Diskuze je strukturována podle jednotlivých 
hypotéz. Studentka dovede správně a objektivně zhodnotit výsledky práce (malý vzorek, krátká doba 
mezi měřením). 
 

6. Formulace závěrů (přiměřenost, jasnost, konkrétnost, stručnost, vazba na problém, cíl  a 
hypotézy), přínos a využití výsledků. 

Kapitola Závěr je konkrétní, vztahující se k výzkumným otázkám, a odpovídá celé práci. 
 

7. Formální stránka práce (jazyková a stylistická úroveň, úprava, přehlednost textu, dodržení norem 
rozsahu práce, bibliografické citace apod.). 

Práce využívá 25 zdrojů. V teoretické části práce je patrné, že studentka zvládá práci s literaturou i zásady 
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bibliografické citace. Jazyková i formální úroveň práce je dobrá. Práce má bez příloh 59 stran. 
 

8. Celkové hodnocení práce (přehlednost, přístup a samostatnost autora při zpracování, jeho 
informovanost o metodologii vědecké práce apod.). 

Studentka pracovala samostatně, práce má logickou a jednoznačnou strukturu. Studentka pochopila 
problematiku vědecké práce.  Protokol o vyhodnocení podobností závěrečné práce vykazuje 3 podobné 
dokumenty. Jedná se o řádně citované definice pohybových schopností.       
 
 
 
Práci doporučuji k obhajobě.    
 
Návrh klasifikace: 
 
 
 
Otázky k obhajobě:  

1) Vysvětlete, proč jsou v práci použity dva termíny - „rovnovážná“ a „rovnováhová“ schopnost? 
 

2) Je reálné využít cvičení Pilates i v hodinách tělesné výchovy na 2 st. ZŠ? 
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