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

práce.  
Téma práce je velmi aktuální vzhledem ke zdravotním rizikům, v naší společnosti 

v souvislosti s přibývajícím sedavým způsobem zaměstnání a jejich možnému 

ovlivnění. Obsahová struktura práce je logická, formulace problému a cíl práce 

jasně stanoveny.  

 

2. Úroveň teoretické části, komplexnost analýzy zkoumaného problému, 

kvalita práce s literaturou (odkazy, citace, počet a druhy využitých 

informačních zdrojů apod.)  

Autorka uvádí 14 literárních zdrojů. Syntéza poznatků je analyzována v 9 

kapitolách, úzce souvisejících s tématem i záměrem práce.  

Zmíněné citace v textu jsou v souladu s normou.  

 

3. Formulace hypotéz, jejich provázanost na problémy a cíle práce.  

Autorka stanovila celkem 4 hypotézy korespondujících s problémy i cílem práce.  

 

4. Metody testování hypotéz, jejich vhodnost a logika postupu práce.  

Výzkumnými metodami bylo dotazníkové šetření, interview a neúplný 

experiment. Diagnostika správného držení těla byla provedena dvojím testováním 

z oblasti zdravotní tělesné výchovy v období před a po aplikaci intervenčního 

programu - pretestem a posttestem. Intervenční program sestavila autorka. 

K samotné realizaci testování autorka nezmiňuje žádnou pomoc odborného 

examinátora. Dotazník obsahuje několik otázek, které přímo nesouvisí s touto 

prací, a tím nejsou v práci ani nijak vyhodnoceny. Snad tedy vyhodnocení 

v následné práci, která by mohla navazovat. 

Experimentální šetření probíhalo bez kontrolní skupiny v průběhu tří měsíců, 

v nichž se realizoval intervenční program, bez dohledu zaškolené osoby. 

 



5. Úroveň analýzy a interpretace výsledků (statické zpracování, přehlednost 

výsledků, grafů, tabulek aj.), zaměření a úroveň diskuse.  

Úroveň analýzy a interpretace výsledků je kvalitní. Statistické zpracování 

výsledků je zobrazeno za pomoci tabulek a grafů. Kompenzační pohybový 

program je vyobrazen v příloze. Výsledky jsou jasné a přehledné. Vyhodnocení 

hypotéz bylo, v některých případech, vyhodnocováno ještě z částí, což 

jednoznačně neumožnilo přijmout či zamítnout každou ze 4 stanovených 

hypotéz.  

Diskuze sumarizuje výsledky šetření a stručně vyhodnocuje hypotézy.  

 

6. Formulace závěrů (přiměřenost, jasnost, konkrétnost, stručnost, vazba na 

problém, cíl a hypotézy), přínos a využití výsledků.  

Závěry práce jsou konkrétní, jasné a srozumitelné. Cíl práce byl splněn.  

Zajímavé by bylo srovnání výsledků s kontrolní skupinou a zapojení většího 

výzkumného vzorku. 

 

7. Formální stránka práce (jazyková a stylistická úroveň, úprava, přehlednost 

text, dodržení norem rozsahu práce, bibliografické citace apod.).  

Formální – jazyková, stylistická a logická úroveň práce je v souladu s 

požadavky. Autorka využívá ich-formu, ačkoli předpokládám, že minimálně 

v souvislosti s výběrem kompenzačních cviků práci konzultovala s odborníky 

v dané problematice. V práci se objevují drobné překlepy, chybí názvy tabulek, 

seznam příloh, grafů a tabulek.  

Rozsah práce je přiměřený, bibliografické citace v souladu s normou.  

 

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

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

Autorka prokazuje orientaci v dané problematice a schopnost sepsání  

bakalářské práce s výše popsanými výhradami.  

 

Práci k obhajobě doporučuji  

 

Otázky k obhajobě:  

1) Jak bylo zajištěno správné provádění cviků – odborná instruktáž, kontrola 

v průběhu Nemohly výsledky ovlivnit i jiné faktory? 
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