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1. Náročnost tématu na: průměrné nadprůměrné

* teoretické znalosti x
* vstupní údaje a jejich zpracování x
* použité metody x

2. Kritéria hodnocení práce: stupeň hodnocení
výborně velmi dobře vyhovující nevyhovující

stupeň splnění cíle práce x
logická stavba práce x
práce s literaturou včetně citací x
adekvátnost použitých metod x
úprava práce (text, grafy, tabulky) x
stylistická úroveň a gramatika x
kvalita diskuse x

3. Využitelnost výsledků práce v praxi: průměrná nadprůměrná

4. Připomínky a otázky k event. zodpovězení při obhajobě:

Vliv 3měsíčního cvičebního programu zdravotní tělesné výchovy na vybrané parametry 
Senior Fitness Testu

Cílem práce bylo ověřit, zda se významně změní některé složky tělesné zdatnosti po tříměsíčním 
cvičebním programu na podkladě ZTV u seniorek.

Předložená diplomová práce (DP) je napsána na 74 stranách včetně 4 příloh. Zpracovává téma 
aktuální, jelikož seniorská populace narůstá a s ní i mnoho zdravotních a socioekonomických 
problémů. Z formálního hlediska má DP všechny náležitosti. Autorka prokázala schopnost 
pracovat s literaturou, množství literárních zdrojů je dostačující (42 zdrojů včetně 
zahraničních), nikoli však vyčerpávající, protože k tématu seniorů a pohybových aktivit je 
článků a knih skutečně velké množství. Z hlediska obsahového autorka popisuje relevantní 
témata jak z oblasti gerontologie, tak z oblasti zdatnosti a pohybových doporučení. Pro 
výzkumnou část autorka zvolila opakované testování za pomoci Senior Fitness Testu, který je 
standardizovanou metodou testování zdatnosti v terénních podmínkách. Výsledky autorka 
porovnala jak skupinově formou t-testu, tak zejména ve vztahu k populační normě. Diskuse se 
zaměřuje jak na zodpovězení vědeckých otázek, tak na zhodnocení vývoje u jednotlivých 
probandek. Hlavním přínosem práce je ověření, že zdravotní tělesná výchova provozovaná 
pouze 1 x týdně může významně zlepšit některé složky tělesné zdatnosti. Za zmínku stojí také 
fakt, že získané výsledky budou prezentovány na konferenci Disportare v říjnu 2016. 



5. Doporučení práce k obhajobě: ANO NE

6. Navržený klasifikační stupeň výborně - velmi dobře

Datum: 1.9.2016 Podpis vedoucího DP

Závěr: Jedná se o solidně zpracovanou závěrečnou práci, která splňuje nároky na DP 
kladené. Otázky k obhajobě: 1. V DP byly hodnoceny ženy. Myslíte si, že kdyby byla studie 
zaměřena na muže, byly by výsledky stejné? 2. Jaké cvičení byste doporučila skupině seniorek 
pro zlepšení flexibility horních končetin? 3. Jaký typ pohybové aktivity byste doporučila pro 
udržení kardiorespirační zdatnosti? Jaká jsou v tomto směru „minimální doporučení“?
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