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

Téma práce je vzhledem k širokému využití atletických dovedností a získávání zdravotních benefitů 

aktuální. Obsahová struktura práce je logická a odpovídá tématu práce. Vědecký problém nebyl 

formulován. Cíl práce je obecný, autorka jej však specifikovala osmi dílčími cíli v souladu s tématem. 

                 

Úroveň teoretické části, komplexnost analýzy zkoumaného problému, kvalita práce s literaturou  
Tematický rozsah práce, na základě formulovaných dílčích cílů, je široký. Autorka se pokusila o rešerši 

odborné literatury a provedla srovnání dokumentu RVP s programem Základní škola. S literaturou 

pracovala na odpovídající úrovni pro závěrečnou kvalifikační práci.  

              

 Formulace hypotéz, jejich provázanost na problémy a cíle práce 

Hypotézy nebyly v práci formulovány, autorka formulovala osm problémových otázek v souladu s cílem 

práce. 

             

Metody testování hypotéz, jejich vhodnost a logika postupu práce 

K dosažení cíle, respektive dílčích cílů a zodpovězení problémových otázek využila autorka 

nestandardizovaných dotazníků. Pro zjištění validity uskutečnila pilotní šetření a na základě jeho výsledků 

provedla úpravu dotazníku. Dotazník mohl být doplněn o otázky personálního charakteru, délka praxe, věk.  

                       

Úroveň analýzy a interpretace výsledků, zaměření a úroveň diskuse 

Výsledky práce jsou demonstrovány pomocí 30ti tabulek se stručným popisem. V diskusi autorka srovnává 

dosažené výsledky  práce s vlastními zkušenostmi a publikovanými výsledky jiných studií na podobná 

témata. Rozčlenění diskuse na jednotlivé podkapitoly nebývá běžné, ala bylo tím dosaženo lepší 

přehlednosti. Autorka zároveň zodpověděla problémové otázky.   

                        

Formulace závěrů, přínos a využití výsledků 

Závěry jsou formulovány na základě dosažených výsledků z dotazníku jasně a stručně. Přínos a využití 

výsledků autorka konkrétně nepopsala.   

            

Formální stránka práce  
Po formální stránce bylo dodrženo rozsahových norem pro kvalifikační práci. V textu se však vyskytují 

drobné překlepy a stylistické nesrovnalosti . Na str. 42 je. nadpis odstavce na posledním řádku stránky.  

             

Celkové hodnocení práce  
Autorka pracovala samostatně a se zaujetím. Prokázala znalost metodologie vědecké práce a orientaci ve 

zvoleném tématu. I přes výše uvedené připomínky hodnotím práci jako zdařilou.  
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Otázky k obhajobě:     

1) Jaký by mohl být přínos a využití výsledků práce? 

 

 

 

Datum:                       Podpis:  

 

 

 

 

 


