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1. Aktuálnost tématu, obsahová struktura práce, formulace problému a cíle 
práce.  
Autorka diplomové práce se zaměřila na srovnání úrovně pohybových schopností u 
chlapců mladšího školního věku, které se věnují sportovním hrám. Téma diplomové práce 
je aktuální. V dnešní době má na úroveň pohybových schopností vliv používání internetu a 
počítačů, kdy na pohyb zbývá méně času. Obsahová struktura práce je jasná a 
srozumitelná. Formulace problému a cíle práce odpovídají požadavkům kladeným na 
diplomovou práci. 
 

2. Úroveň teoretické části, komplexnost analýzy zkoumaného problému, 
kvalita práce s literaturou (odkazy, citace, počet a druhy využitých 
informačních zdrojů apod.)  
Teoretická část práce je zpracována velmi dobře. Autorka zde podrobně popsala pohybové 
schopnosti. Dále se ještě zaměřila na charakteristiku sportovního výkonu ve vztahu 
k pohybovým schopnostem u vybraných sportů. Autorka zpracovala celkem 32 titulů 
odborné literatury. 
 

3. Formulace hypotéz, jejich provázanost na problémy a cíle práce.  
Cílem diplomové práce bylo zjistit a porovnat mezi sebou úroveň pohybových schopností. 
Autorka si stanovila osm problémových otázek, na které navazuje sedm hypotéz. Cíle 
práce, které si autorka stanovila, úspěšně splnila.  
  

4. Metody testování hypotéz, jejich vhodnost a logika postupu práce.  
Autorka v práci použila dvě metody a to řízený rozhovor a testování. Obě metody jsou 
vhodné k dosažení cílů práce. 
  

5. Úroveň analýzy a interpretace výsledků (statické zpracování, přehlednost 
výsledků, grafů, tabulek aj.), zaměření a úroveň diskuse.  
Interpretace výsledků je přehledná ve formě tabulek. Diskuse je odpovídající.  
 

6. Formulace závěrů (přiměřenost, jasnost, konkrétnost, stručnost, vazba na 
problém, cíl a hypotézy), přínos a využití výsledků.  
Závěry práce jsou logické. Zajímavé je srovnání s běžnou populací.   

7. Formální stránka práce (jazyková a stylistická úroveň, úprava, přehlednost 
text, dodržení norem rozsahu práce, bibliografické citace apod.).  
Po formální stránce diplomová práce splňuje požadavky na ni kladené. Počet stran je 81. 
Citace je správná.  

 

 



8. Celkové hodnocení práce (přehlednost, přístup a samostatnost autora při 

zpracování, jeho informovanost o metodologii vědecké práce apod.).  Autorka 

zpracovala dané téma velmi dobře. Všechny úkoly, které si stanovila, splnila.   

 
 
 

Práci k obhajobě doporučuji 
  
 

Návrh klasifikace:  
 
 
Otázky k obhajobě: Z jakých podkladů jste vycházela při stanovení hypotéz? 
                                    (potvrdila se jen jedna hypotéza) 
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