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1. Aktuálnost tématu, obsahová struktura práce, formulace problému a cíle práce.  
Autorka si zvolila zajímavé téma vztahující se k problematice úrovně silových schopností dětí a 

možností jejich rozvíjení, což úzce souvisí s často diskutovanou otázkou o všeobecné fyzické zdatnosti 

dětí. Struktura práce je teoreticko-výzkumná (cca 19 stran teorie, cca 26 stran výzkumná část). Cíl 

práce je formulován pouze pro výzkumnou část, problém formulován není, jsou formulovány vědecké 

otázky.  

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

literaturou  

V teoretické části se autorka zabývá vybranými pojmy, které se vztahují k tématu, ne vždy však 

souvisejí s vlastním výzkumem (z výzkumu není jasná aplikace uvedených druhů silových schopností 

či použití metod jejich rozvoje).  Prostředky a metody rozvoje jsou definovány obecně, postrádám 

zdůraznění specifik, zásad, rizik u dětí mladšího školního věku. V textu jsou občasné 

nepřesnosti/nejednotnosti při citaci literárních zdrojů (str. 22).   

3. Formulace hypotéz, jejich provázanost na problémy a cíle práce  
Autorka místo hypotéz formuluje 4 vědecké otázky, které většinou korespondují s názvem a cílem 

práce (č.4?).  Tyto otázky jsou formulovány velmi jednoduše a srozumitelně, což by mělo být 

předpokladem pro následné hodnocení.  

4. Metody testování hypotéz, jejich vhodnost a logika postupu práce  
Pro ověření formulovaných otázek využívá autorka „vybrané složky“ z testové baterie UNIFITTEST, 

který je díky přesnému popisu provedení jistě vhodný pro testování vybraných silových parametrů i 

pro vyhodnocování a porovnání výsledků v průběhu experimentu. Pro statistické zpracování dat uvádí 

autorka použití výpočtu mediánu a aritmetického průměru (ten jsem v práci nenalezla). V metodice 

práce je uvedena metoda dotazníku (uveden i v příloze), není však jasné, jak byl dotazník vyhodnocen 

(ve výsledcích není uvedeno).  

5. Úroveň analýzy a interpretace výsledků, zaměření a úroveň diskuse.  
Cvičební program sestavený autorkou - 24 příprav pro cvičení (nelze je nazvat „cvičebními 

jednotkami“) -  je uveden v příloze práce. V těchto přípravách není uveden účinek jednotlivých cviků 

a možné chyby při cvičení, což považuji v případě metodického materiálu za velmi důležité.  Výsledky 

experimentu (rozdíly mezi vstupním a výstupním měřením a mezi experimentální a kontrolní 

skupinou) jsou interpretovány většinou ve formě tabulek či grafů. Tyto výsledky jsou přehledné.  

V práci jsem nenalezla výsledky dotazníkového šetření. Jak souvisejí otázky z dotazníku 

s výzkumem? V Diskuzi sice autorka odpovídá na otázku č.2, ale není patrné, jak k uvedeným 

tvrzením dospěla 

6. Formulace závěrů, přínos a využití výsledků  

Závěr (závěry!) obsahuje poněkud vágní rekapitulaci výsledků, vyvození závěrů není příliš patrné. 

Přehlednosti by napomohla strukturovanost závěrů. 

7. Formální stránka práce  

Po formální stránce splňuje práce nároky na diplomovou práci. Rozsah vlastního textu je na dolní 

hranici normy. Po jazykové stránce práce obsahuje občasné chyby (vyplívají), doporučuji používat 

oficiální terminologii (váha x hmotnost).     

8. Celkové hodnocení práce 

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

v terminologii, metodologii a výzkumu. Prosím o zodpovězení uvedených otázek a připomínek (viz 

výše). 
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