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Jméno vedoucí práce: doc. PhDr. Viléma Novotná 

Jméno diplomanta: Bc. Aneta Vosejpková  

Název práce: Flexibilita ve vztahu k pohybu v gymnastických sportech  

Cíl práce: Vyjádřit prostřednictvím názorů expertů význam flexibility ve vztahu k výkonu 

v gymnastických sportech – sportovní gymnastice, moderní gymnastice, skocích na trampolíně a 

sportovním aerobiku.  

Použité metody: deskripce v teoretické části; dotazník. 

Celková náročnost tématu: průměrná     

Kritéria hodnocení práce – stupně hodnocení: 

Stupeň splnění cíle práce 
 

Cíl práce byl dílčím způsobem splněn, a to z celkového 
pohledu na problematiku. Výsledky nemohou být 

považovány za objektivní zjištění vzhledem k malému 

počtu dotazovaných respondentů.   

Logická stavba práce 

 

Jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují, postupně je 

naplňován cíl práce. 

Práce s literaturou – citace, vlastní komentář  
 

Vybrané poznatky literatury jsou správně citovány, vedle 
specializovaných textů jsou využity i tituly s příbuznou 

tematikou. 

Adekvátnost použitých metod 

 

Literární rešerše k problému je zpracována s nadhledem o 

zvoleném problému. Anketní dotazník musel být 

přizpůsoben respondentům tak, aby byli schopni 
odpovědět na dané otázky. Získané výsledky nebylo 

možno korektně statisticky vyhodnotit. 

Hloubka tematické analýzy, vlastní přínos 

diplomanta 

 

Možnost získání dat a poznatků z dotazníkového šetření 

se ukázala problematická. Malý počet respondentů 

neumožnil získat objektivní poznatky a porovnatelné 
výsledky v jednotlivých gymnastických sportech. 

Úprava práce: text, grafy, tabulky 
 

Úprava psaného textu je přehledná, vhodně jsou vybrány 
grafické metody znázornění.  

Stylistická úroveň, jazyk 

 

Práce je sepsána kultivovaným jazykem, včetně 

odpovídajícího používání odborných termínů. 

Praktická/teoretická  využitelnost zpracování: 

Výsledky práce jsou více jen informací o názorech respondentů. Snaha získat korektní názory expertů – 
kvalifikovaných trenérů gymnastických sportů, se ukázala problematickou. Zjištěná situace signalizuje 

nedostatečnou teoretickou připravenost trenérů, v některých případech nebyli schopni odlišit významy 

některých obecně používaných odborných termínů a posoudit významnost jednotlivých komponent 
dotazníku. Další překážkou byla neochota odpovídat na otázky dotazníku, i když anonymně (pro souhlas 

etické komise ale musely být osoby identifikovány). V našem prostředí byl problém zajistit větší 
reprezentativní počet ochotných respondentů.   

Hodnocení práce: 

Autorka práce prokázala nadhled a znalosti o vybrané problematice. Nedostatkem se ukázala možnost 
statistického zpracování a vyhodnocení získaných poznatků. Proto je možno přidat k výsledkům práce i 

poznání, že tato forma výzkumu není vhodná pro zjišťování objektivních poznatků. Výsledné posouzení 
práce je sníženo absencí relevantních závěrů.  

Práci doporučuji k obhajobě. 
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