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Náročnost tématu na úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná 

teoretické znalosti x   

praktické zkušenosti x   

podkladové materiály (vstupní data) a jejich 
zpracování 

x   

 

Kritéria hodnocení práce úroveň 

nadprůměrná  průměrná  podprůměrná  nelze hodnotit 
stupeň splnění cíle práce x    
samostatnost při zpracování tématu  x   
logická stavba práce  x   
práce s českou literaturou včetně citací  x   
práce se zahraniční literaturou včetně citací  x   
adekvátnost použitých metod x    
hloubka provedené analýzy x    
stupeň realizovatelnosti řešení x    
formální úprava práce (text, grafy, tabulky) x    
stylistická úroveň x    
nároky DP na podkladové materiály, 
konzultace, průzkumy … 

x    

použití analýz, matem. Statistických a jiných 
metod, komparací apod. 

x    

využitelnost námětů, návrhů a doporučení k 
řešení problému 

x    

obsah a relevantnost příloh v textu či příloh. 
Části BP (tabulky, grafy, propočty apod.) 

x    

 

Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte:    

 

Připomínky k obhajobě: 

Diplomová práce je realizována jako průřezová studie, ve které byla testována tělesná zdatnost a 

sledován celkový prospěch u žáků na základní škole. Zákonní zástupci všech testovaných žáků 

podepsali informovaný souhlas a celá studie byla odsouhlasena etickou komisí UK FVTS.  

Diplomantka použila sedmi položkovou testovou baterii pro zjištění úrovně tělesné zdatnosti. 

V komparativní části studie byla porovnávána tělesná zdatnost žáků s vyznamenáním s tělesnou 

x 



zdatností žáků, kteří pouze prospěli dle vysvědčení na konci školního roku. Z uvedených výsledků 

vyplývá, že žáci s vyznamenáním byli zdatnější ve většině jednotlivých testů a s výjimkou žáků chlapců 

z druhého stupně i v celkovém hodnocení tělesné zdatnosti a to na hladině statistické významnosti 

nejméně p ˂ 0,05.  

Rozsah práce 68 stran odpovídá doporučenému rozsahu pro diplomové práce na UK FTVS. V práci je 

citováno 30 převážně zahraničních literárních zdrojů. 

 

Otázky k obhajobě: 

Jaký je podle Vás vztah mezi sledovanými proměnnými? Myslíte si, že úroveň tělesné zdatnosti 

ovlivňuje i úroveň kognitivních funkcí, či zda žáci s lepším prospěchem mají vyšší motivaci i k tělesné 

aktivitě, která je nezbytným předpokladem dobré tělesné zdatnosti? 

 

 

Navržený klasifikační stupeň: 

Do rámečku vypsat slovní hodnocení z této škály: výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl/a 

 

V Praze dne 3. září 2015 

        Mgr. Michal Šteffl, Ph.D. 

výborně 


