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Cíl práce: Zjistit, zda žáci s lepším prospěchem podávají také lepší výkony v testech fyzické výkonnosti než 

žáci s horším prospěchem. 

Metody: Vzhledem ke stanovenému cíli práce (s.14), vědeckým otázkám (s.14) a formulovaným hypotézám (s.15) 

byly použity odpovídající metody a techniky sběru dat, jejich zpracování i vyhodnocení. Výzkumný soubor 

představovali žáci základní školy obou stupňů kromě prvních ročníků, kteří byli z výzkumu vzhledem k jeho 

zadání vyřazeni. 

Stupeň splnění cíle práce 
Kritéria hodnocení práce – stupně hodnocení: 

 
Cíle práce byl naplněn. 

Logická stavba práce 
 

Práce je logicky členěna do jednotlivých kapitol. Jejich řazení 
je přehledné a přispívá k čtenářskému komfortu i ke kvalitě 
práce. 

Práce s literaturou – citace, vlastní komentář  
 

Teoretická východiska práce podané ve stejnojmenné kapitole 
jsou popsány přehledně s logickou strukturou. Použité literární 
zdroje jsou citované dle normy. Kapitola stejně jako celá práce 
obsahuje dostatečný počet odkazů na literaturu zahraniční i 
domácí. 

Adekvátnost použitých metod 
 

Výběr metod i způsob jejich použití přispěl k úspěšnému 
zpracování práce a prezentace dosažených výsledků. 

Hloubka tematické analýzy, vlastní přínos 
diplomanta 
 

Zvolené téma práce, kterým je deskripce vztahu mezi tělesnou 
zdatností a výkonem žáka v teoretických předmětech je velmi 
komplikované a široké. Zasahující do řady oblastí výzkumu 
v kinantropologii. Některé výsledky vztahující se k tématu 
práce jsou uvedeny v kapitole Teoretická východiska. 
Vzhledem k formulovanému cíli práce je způsob a hloubka 
zpracování teoretických poznatků odpovídající.  

Úprava práce: text, grafy, tabulky 
 

Velmi dobrá. 

Stylistická úroveň, jazyk 
 

Stylistická úroveň i použitá forma odborného jazyka odpovídá 
požadavkům na kvalifikační práci studenta magisterského 
studia. 

Praktická/teoretická  využitelnost zpracování: 
Zvolené téma práce a způsob jejího zpracování poukazuje na další možnosti výzkumů v oblasti tělesné zdatnosti 
žáků základních škol. 

Diplomantka zvoleným postupem řešení práce a způsobem jejího zpracování prokázala odborné znalosti a 
dovednosti odpovídající profilu absolventa UK FTVS. Zvolené téma práce je aktuální nejen z hlediska 
monitorování tělesné zdatnosti žáků základních škol, ale i provedená komparace dosažených výkonů v testech 
v tělesné zdatnosti s dosaženými úspěchy v teoretických předmětech ukazuje další možnosti propagace a 
argumentace ve prospěch aktivního životního stylu. V práci oceňuji aktivní a kreativní přístup diplomantky při 
sběru dat v průběhu testování tělesné zdatnosti žáků základní školy od druhých do devátých tříd. Vlastní text 
práce, způsob vyjadřování i forma zpracování je na velmi dobré úrovni. 

Hodnocení práce: 

- nejednotné pojmenování předmětu zkoumání, kterým je tělesná zdatnost. V textu práce se objevují termíny např. 
tělesná zdatnost (s. 10), fyzická zdatnost (s. 11) i fyzická výkonnost (s. 56) 

Připomínky: 

- nezřetelné zodpovězení položených výzkumných otázek a formulovaných hypotéz. 

Otázky k obhajobě: 

2. Popište přínos testování tělesné zdatnosti dětí základní školy, a jaký je jeho význam z hlediska obsahu a 
organizace vyučovacích jednotek školní tělesné výchovy. 

1. Vysvětlete pojem tělesná zdatnost a jaký je jeho vztah k jiným termínům požitým v práci např. fyzická zdatnost 
či fyzická výkonnost.  



Práci doporučuji k obhajobě. 
 
Navržený klasifikační stupeň:  výborně 
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