
Posudek oponenta diplomové práce 

Jméno a příjmení diplomanta: Barbora Boubelíková 
Téma práce: Vztah tělesného složení a aerobní zdatnosti u seniorů 
Cíl práce: Zkoumat souvislost mezi složením těla a aerobní zdatnosti studentek Univerzity 3.             
věku na UK FTVS. 
  
1. Kritéria hodnocení práce: 

  

stupeň hodnocení 

výborně velmi 
dobře vyhovující nevyhovující 

stupeň splnění cíle práce x        

teoretické znalosti x    

vstupní údaje a jejich 
zpracování x    

adekvátnost použitých 
metod x    

samostatnost posluchače 
při zpracování tématu       

logická stavba práce x         

práce s literaturou včetně 
citací x       

využitelnost výsledků práce 
v praxi, příp. teorie  x   

hloubka provedené analýzy 
ve vztahu k tématu x     

úprava práce (text, grafy, 
tabulky)  x       

stylistická úroveň    x     

  
2. Připomínky: 
 
Formální hledisko:  
Diplomová práce Bc. Barbory Boubelíkové splňuje formální požadavky kladené na          
diplomovou práci. V práci je využito 92 citací odborné literatury, z čehož jsou mnohé zdroje               
cizojazyčné. 
V práci nenacházím souhlas etické komise. 



Drobné formální nedostatky se vyskytují v přijatelném množství: 
- Občasné záměny malých a velkých písmen. (s. 11: Gerontologie, s. 22: Neuropatie, s.             

63: karolinum, mladá fronta, 66: avicenum) 
- Neúplné či nesprávné citace (Kaminska a Wojcieho - chybí nakladatelství, Malá           

(2011) - mezery, aj.) 
- Nedodržení pravopisu pouze výjimečně (Abstrakt: “osoby museli být vyloučeny”. s.          

30: hystologické) 
- Formální úpravu strukturovaného textu s odrážkami, tam, kde se jedná o přehledné            

zdůraznění rozvinuté věty, bych správně viděla: s malými písmeny po odrážkách, s            
čárkami na konci každého řádku, s tečkou za posledním slovem (vyskytuje se v celé              
práci, viz např. s. 39). 

  
Obsahové hledisko: 
Abstrakt: Je adekvátně strukturovaný a vystihuje obsah práce. V metodách bych přivítala            
úvod do metodologie (např. zda se jednalo o vnitroskupinový experiment či jiný výzkumný             
design.) 
 
Úvod: Je správně aplikováno pravidlo, že v úvodu se obvykle necitují a nerozebírají díla              
jiných autorů. Nicméně v takovém případě nedoporučuji používat čísla a fakta, která si citaci              
zaslouží (21 % seniorů v populaci). Úvod by mohl být delší, měl mít rozsah cca 1–1,5 strany.  
Teoretická východiska práce: 
Teoretická část je zpracovaná na vynikající úrovni. Vychází z nadprůměrného množství           
citovaných zdrojů. Autorka s nimi pracuje s lehkostí a elegancí a propojuje získané informace              
ve smysluplný celek na velmi dobré - na diplomovou práci až neobvyklé - odborné úrovni.  
S. 28: Obr. 2 má nesprávný popisek: zahrnuje dvousložkový a vícesložkové modely. 
S. 28: jsou zde uvedeny pojmy celkové tělesné vody dělené na mimobuněčnou a             
vnitrobuněčnou. Mimobuněčná tekutina není uvedena zkratkou.  
Cíl práce:  
“Cílem je objasnění vztahu mezi…” zdatností a tělesným složením. Doporučovala bych           
opatrnější formulaci, např. “zkoumání vztahu”. Jeho objasnění je nad síly nejen diplomové            
práce.  
Metody výzkumu, metodika, design výzkumu: krátký úvod do metod výzkumu se nachází            
v kapitole Analýza dat. Preferovala bych samostatnou dílčí kapitolu. 
Výsledky: zpracovány přehledně. 
Diskuse: s. 59: opakuje se tvrzení, že předchozí studie zahrnovala i muže. 
 
Hodnocení:  
Práce diplomantky Barbory Boubelíkové je zpracována na vysoké úrovni. Vychází z domácí i             
zahraniční literatury, je přehledná a logická a splňuje všechny formální i obsahové            
požadavky.  

Otázky k zodpovězení při obhajobě 

● Ve třetí výzkumné otázce se ukázalo, že studentky Univerzity 3. věku FTVS vykazovaly             
průměrmou pohybovou zdatnost. Domníváte se, že je na tom celá seniorská populace            
co se týče pohybové aktivity tak dobře? 

● Jak byste osobně a na základě právě zpracované práce nastavila praktická obecná            



doporučení pro pohybovou aktivitu v seniorském věku? 
 

Práce doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení stupněm výborně. 
 
 

V Praze 3. 9. 2017 
    

  PhDr. Jitka Vařeková, Ph.D.   

  
 
  
 


