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

práce. 

Téma práce je relevantní vzhledem k oborové zaměřenosti studentky. Cíl předkládané 

práce je formulován srozumitelně a logicky (Hlavním cílem mé bakalářské práce je porovnat 

růst atletické výkonnosti v oblasti atletů mladšího žactva s dětmi běžné populace). Formulace 

problémových otázek uvedena není. Struktura práce je klasická, tj. rozdělená na teoretickou a 

výzkumnou část. Určitým obsahovým nedostatkem v teoretické části je absence kapitoly 

zaměřené na analýzu již podobných realizovaných výzkumů v této oblasti. Proč však nejsou 

očíslované kapitoly problém, cíle a úkoly práce? Proč název kapitoly Kritika literatury? To je 

dost zavádějící a nepřesné i negativně mnohoznačné. Mnohem lépe by jinak dobře míněnou 

kapitolu vystihoval název např. Literární rešerše zkoumaných pramenů, Teoretická 

východiska zkoumaného problému či Kritická analýza zkoumaných zdrojů – pramenů apod. 

Rozsahem a obsahem splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci. Celkem má práce 13 

kapitol na 60 stranách včetně příloh. Z hlediska formálních náležitostí je předložená práce na 

dobré úrovni.  

2. Úroveň teoretické části, komplexnost analýzy zkoumaného problému, 

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

informačních zdrojů apod.) 

V teoretické části autorka prokázala schopnost seriózně pracovat s odbornou 

literaturou včetně správného užití formy citací, kromě jedné zásadní výtky. Způsob, resp. 

forma citování se v práci volí vždy výhradně jeden – nikoliv dva či více jako v této práci např. 

na str. 18. Teoretická část je v pořádku s obsahově správně zvolenými kapitolami. Uvedená 

literatura je aktuální, počet citovaných titulů je ale v rámci jednoho z nejznámějšího – 

nejrozšířenějšího sportu dosti stručný, byť přijatelný – celkem 18 titulů včetně internetových.  

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



Hypotézy (5) jsou formulovány srozumitelně na základě teoretických východisek, 

která v teoretické části autorka uvádí a odpovídají cíli, ale jsou dosti vágní a nekonkrétní – 

v pojmech lepší, zvýšily, navýšeny apod. Provázanost hypotéz na problémy práce nelze 

hodnotit, neb je autorka neuvádí. Počet hypotéz ale neodpovídá dílčím cílům práce ani 

výzkumným otázkám, které jsou v práci zbytečné, resp. nepochopil jsem důvod jejich 

zařazení do práce. Je to zbytečně nesrozumitelné a komplikované. 

 

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

K dosažení stanovených cílů autor zvolila výzkumnou metodu měření motorické 

výkonnosti prostřednictvím vybraných motorických testů. Ty však nejsou v kapitole metodiky 

práce náležitě popsány! Postup i logika práce je následně adekvátní. Výzkumný vzorek tvoří 

celkem 48 probandů. Tento vzorek je popsán víceméně dostatečně.  

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

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

  Výsledková část je zpracována formou grafů, které nejsou vždy dostatečně popsané a 

srozumitelné. Především ze začátku – celkové bodové hodnocení – nikde předtím tato bodová 

vyjádření uvedena nejsou a čtenář tápe, co tím autorka vlastně myslí. Další následující 

výsledky jsou již přehlednější a srozumitelněji interpretovány – i když ne vždy zcela 

konkrétně (grafické vyhodnocení – slovní komentář). Diskuze není anotace k postupu, 

úkolům a cílům práce ale diskutuje vlastní výsledky, což této kapitole tak nebylo.  

 

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

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

         V Závěrech (nikoli v Závěru, jak píše autorka) je formulováno několik základních 

poznatků, které výzkumem byly zjištěny. Závěry práce jsou seriózní ale zcela nestrukturované 

a tudíž méně srozumitelné a přehledně V samotném závěru pak autorka naznačuje jen velmi 

obecně a opět vágně potenciální přínos této práce. 

 

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

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

       Formální stránka práce je dobrá. Celkově splňuje úroveň požadovanou na tento typ 

práce včetně rozsahu práce. Užití formy citací je akceptovatelné, byť s občasnými citačními 

nepřesnostmi viz výše bod 2. Autorka ale jinak prokázala schopnost pracovat samostatně 

s odbornou literaturou. Stylistická a jazyková úroveň práce je také vyhovující. Rozsah 

uvedené literatury je poněkud omezenější, ale adekvátní a aktuální.   

  

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

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

      Z pozice oponenta práce konstatuji, že předložená bakalářská práce splňuje veškerá 

kritéria kladená na úroveň tohoto typu prací. Celkově považuji práci za seriózní a zajímavou, 

bohužel ji ale zásadně devalvují výše uvedené nedostatky v teoretické, metodologické a 

výsledkové části. 

 



Předkládanou bakalářskou práci k obhajobě DOPORUČUJI. 

 

 

Otázky k obhajobě: 

1) Vyjádřete se k připomínkám oponenta práce. 

 

 

 

V Praze, dne 10. 5. 2017                                                    PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D. 
  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


