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Aktuálnost tématu, obsahová struktura práce, formulace problému a cíle práce. 

Téma diplomové práce je vzhledem k celosvětově diskutovaným otázkám zdatnosti dětí mladšího školního 

věku aktuální. Struktura práce je teoreticko – výzkumná, logicky postavená. Cíl je konkrétní, jasně 

srozumitelný a jsou formulovány 4 vědecké otázky. 

                        

Úroveň teoretické části, komplexnost analýzy zkoumaného problému, kvalita práce s literaturou. 
V teoretické části autorka postihuje základní teoretická východiska, která se týkají tématu práce. Autorka 

využila 31 informačních zdrojů z čehož je jeden zdroj cizojazyčný.  

              

 Formulace hypotéz, jejich provázanost na problémy a cíle práce. 

Místo hypotéz byly formulovány 4 vědecké otázky. Otázky 1 - 3 jsou formulovány jasně a srozumitelně 

v souladu s cílem práce.  Otázka č. 4  by se dala formulovat vhodněji.   

             

Metody testování hypotéz, jejich vhodnost a logika postupu práce. 

Pro zodpovězení vědeckých otázek bylo využito metody experimentu. Potřebné hodnoty úrovně silových 

schopností byly změřeny dle vybraných položek z testové baterie UNIFITTEST  a pro doplňující údaje 

využila autorka dotazníku.  

                       

Úroveň analýzy a interpretace výsledků, zaměření a úroveň diskuse. 

Výsledky jsou přehledně zpracovány v tabulkách a grafech, všechny jsou řádně popsány, očíslovány a 

doplněny stručným popisem.  Hodnoty úrovně silových schopností jsou zpracovány na základě výpočtu 

mediánu a váha respondentů je na úrovni skupin uváděna průměrem. Diskuse je obsáhlá, zaměřená na 

zjištěná fakta a zodpovězení vědeckých otázek.   

                        

Formulace závěrů, přínos a využití výsledků. 

Závěry práce jsou spíše popisem experimentu, chybí zde jasné a konkrétní výsledky práce.   

            

Formální stránka práce. 
V práci se vyskytují drobné překlepy i gramatické chyby. Po formální stránce práce splňuje nároky kladené 

na kvalifikační práci.              

Celkové hodnocení práce. 

Autorka pracovala samostatně a prokázala informovanost v oblasti metodologie vědecké práce. Celkově 

hodnotím práci jako zdařilou. 

               

 

Práci k obhajobě   doporučuji 

 

 

 

 

 

 

 



Návrh klasifikace: 

 

Otázky k obhajobě:     

 

1. Jaké jsou výsledky z dotazníkového šetření? 

2. Jak by se těchto výsledků dalo využít?  
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