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1. Aktuálnost tématu, obsahová struktura práce, formulace problému a cíle práce. 
Studentka si zvolila vlastní téma, které vychází z její sportovní minulosti. Práce má jasně formulovaný cíl, 
který vychází z názvu práce. Problémové otázky reflektují cíl práce a hypotézy těmto otázkám odpovídají.
                 
 

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

Diplomová práce má logickou strukturu. V teoretické části se diplomantka zabývá pouze tématikou, která 
je nutná pro vytvoření kvalitní praktické části. Teoretická část seznamuje s problematikou tanečního 
sportu, mladšího školního věku, pohybových schopností. Taneční sport je velmi podrobně představen, a 
to včetně rozboru sportovního výkonu tanečníka. Z této kapitoly potom vyplývá i stanovení jednotlivých 
hypotéz. Je zpracována i kapitola Využití tanečních prvků v prostředí škole, která je věnována programu 
Taneční výchovy v Rámcovém vzdělávacím programu. V celé teoretické části je vidět, že studentka umí 
pracovat s literaturou, zvládá problematiku citace i parafrází. Celkově bylo použito nadstandartních 41 
literárních titulů. 
 

3. Formulace hypotéz, jejich provázanost na problémy a cíle práce. 
Hypotézy jsou dobře zformulovány.  Neobvyklý počet hypotéz (15) vyvažuje jejich logická struktura. 
Hypotézy pokrývají celou škálu problémových otázek. 
       

4. Metody testování hypotéz, jejich vhodnost a logika postupu práce. 
Studentka použila metody testování pomocí motorických testů a dotazníku. Všechny výsledky byly 
zaznamenány do přehledných tabulek a grafů. 
                  

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

Výsledková část má jasnou a přehlednou strukturu. Všechny výsledky jsou řádně interpretovány. Kapitola 
Diskuze je rozvržena dle jednotlivých hypotéz. Přijetí nebo nepřijetí hypotéz je vysvětleno konkrétně a 
logicky. Je patrné, že studentka problematice tanečního sportu opravdu rozumí. 
 

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

Kapitola závěr je logická, jasná a stručná, odpovídá názvu práce. Konkrétní závěry výzkumu jsou 
přehledné a strukturované. Na konci snad chybí krátký, celek shrnující, odstavec. 
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7. Formální stránka práce (jazyková a stylistická úroveň, úprava, přehlednost textu, dodržení norem 
rozsahu práce, bibliografické citace apod.). 

Jazyková i formální úroveň práce je nadprůměrná. Základní text čítá 97 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. Diplomantka pochopila 
problematiku vědecké práce.  Protokol o vyhodnocení podobností závěrečné práce ukazuje na 27 
podobných dokumentů. Jedná se o citace z literatury (řádně odcitované) a Rámcového vzdělávacího 
programu.        
 
 
 
Práci doporučuji k obhajobě.    
 
Návrh klasifikace: 
 
 
 
Otázky k obhajobě:  

1) Jaký je obsah lekce pro začátečníku v mladším školním věku? 
 

2) Existují nějaká speciální koordinační cvičení v tréninku společenského tance? 
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