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

Vzhledem k tendencím životního stylu populace je téma práce aktuální. Cíl i dílčí cíle práce jsou 

formulovány jasně a srozumitelně, problému se autorka dotýká v úvodu, ale transparentně formulován není. 

                        

Úroveň teoretické části, komplexnost analýzy zkoumaného problému, kvalita práce s literaturou  
Teoretická část je úzce zaměřena na téma práce, postihuje všechny faktory potřebné k realizaci 

zamýšleného experimentu, včetně průzkumu již provedených studií. Autorka využila devatenácti literárních 

zdrojů a jednoho zdroje elektronického. S literaturou pracovala v souladu s citační normou.  

              

 Formulace hypotéz, jejich provázanost na problémy a cíle práce 

Autorka formulovala 3 hypotézy, které jsou logicky vztažené k hlavnímu i dílčím cílům práce. 

            

Metody testování hypotéz, jejich vhodnost a logika postupu práce 

Pro dosažení cíle a ověření stanovených hypotéz autorka použila Matthiasův test pro hodnocení správného 

držení těla, který je pro tento účel často používán a formy pre a post testu. Vytvořila soubor cvičebních 

celků, který s experimentální skupinou zrealizovala. V práci neuvádí metodu experimentu, která byla 

použita, jinak je postup práce vhodný a logický.   

                       

Úroveň analýzy a interpretace výsledků, zaměření a úroveň diskuse 

Výsledky práce jsou demonstrovány v tabulkách se stručnými popisy, do výsledkové části se autorce 

vloudila verifikace hypotézy č. 1, která je ještě jednou uvedena v diskusi. Při písemné interpretaci výsledků 

by práci prospěly lepší formulace.  Diskuse je zaměřena na zjištěné výsledky práce, vedlejší faktory 

ovlivňující experiment, porovnání výsledků s některými daty z již uskutečněných studií a verifikaci 

hypotéz.   

                        

Formulace závěrů, přínos a využití výsledků 

Závěry jsou formulovány jasně, stručně, ale výstižně. 

            

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

překlepy např. str. 25: „….bederní lordóza vyskytující je u 32% dětí…“,  „…..kteří do ní  ještě v nedávné 

doby docházeli.“  

             

Celkové hodnocení práce  
Autorka pracovala samostatně, prokázala znalosti z metodologie vědecké práce. Vyzdvihnout je třeba i 

vlastní iniciativu a zaujatost při realizaci celého experimentu. Práci hodnotím jako zdařilou.  

            

 

Práci k obhajobě   doporučuji 

 

Návrh klasifikace:  

 

 



 

 

 

Otázky k obhajobě:     

 

1) Jaký je rozdíl mezi zdravotně a výkonnostně orientovanou zdatností? 

2) Zamyslela jste se nad možností spontánních pohybových aktivit dětí u obou výzkumných skupin? 

Mohly nějak ovlivnit výsledky experimentu? 
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