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1. Aktuálnost tématu, obsahová struktura práce, formulace problému a cíle práce.  
Autorka si zvolila téma ze sféry svých zájmů, které má jistě i obecnější platnost - nejen ve 

vztahu k pohybovým schopnostem – a je aktuální vzhledem k převažujícímu 

hypokinetickému způsobu života. Cíl práce a problémové otázky jsou formulovány 

srozumitelně a ve vztahu k tématu.  

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

literaturou  

V teoretické části autorka představuje a vysvětluje vybrané pojmy, některé se však v uvedené 

podobě často netýkají tématu a cíle práce (historie, dělení, soutěžní systém, taktika, psychický 

vývoj, prostředky a metody rozvoje pohybových schopností, obecná charakteristika mladšího 

školního věku, pasáže z RVP, obecná teorie testování apod.). Některé pojmy jsou uváděny 

opakovaně v různých kapitolách (koordinační schopnosti na str. 9, 10, 12, 31), místy se 

vyskytuje nepřesné rozlišení pojmů schopnosti x dovednosti (str.9). Klasifikaci a testování 

pohybových schopností věnuje autorka poměrně značnou část textu, avšak nezmiňuje 

specifika testování dětí. Přes obsáhlý výčet literárních zdrojů obsahují některé kapitoly dlouhé 

pasáže bez příslušných odkazů na zdroje (viz kap. 3.1).   

3. Formulace hypotéz, jejich provázanost na problémy a cíle práce  
Autorka pro výzkumnou část formuluje 15 hypotéz. 12 z nich pracuje s předpokládaným 

srovnáním dětí z tanečního kroužku s referenční skupinou. Tyto hypotézy by mohla autorka 

sloučit alespoň po dvojicích, aby práce nebyla příliš atomizovaná (formulace některých 

hypotéz je až banální).  

4. Metody testování hypotéz, jejich vhodnost a logika postupu práce  
Pro testování hypotéz využívá autorka soubor testové baterie UNIFITTEST, který je díky 

přesnému popisu provedení vhodný pro testování stanovených parametrů i pro 

vyhodnocování a porovnání výsledků. Není jasné, proč autorka při použití standardizovaných 

testů nevyužila tabulkové hodnoty pro srovnání s výkony testovaných dětí. Autorka uvádí 

testování jako výzkumnou metodu - zaměnila pravděpodobně pojmy testování a experiment 

nebo opomněla experiment zmínit. Pro testování některých hypotéz je použit dotazník.  

5. Úroveň analýzy a interpretace výsledků, zaměření a úroveň diskuse.  
Interpretace výsledků výzkumu odpovídá počtu hypotéz, vyhodnocení provedených testů a 

dotazníků. Samotné výsledky jsou přehledné, znázorněné tabulkami a grafy.  Rozsah Diskuze 

odpovídá počtu hypotéz.  

6. Formulace závěrů, přínos a využití výsledků  

Závěr (závěry!) obsahuje rekapitulaci výsledků v jasné a stručné podobě. Postrádám 

konstatování, co z výzkumu vyplývá a jakým způsobem lze výsledky práce využít.  

7. Formální stránka práce  

Po formální stránce splňuje práce nároky na diplomovou práci. Po jazykové stránce je práce 

zpracována kvalitně.     



8. Celkové hodnocení práce 

Autorka zvládla metodologii a zásady psaní vědecké práce. Prokázala základní orientaci 

v terminologii, metodologii i samotném výzkumu. Obsahem a způsobem zpracování práce 

odpovídá stanoveným požadavkům.  
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Otázka k obhajobě: Podle jakých předpokladů jste odhadovala % počtu dětí a dosažených 

výkonů u jednotlivých testů?   
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