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1. Aktuálnost tématu, obsahová struktura práce, formulace problému a cíle práce. 
Studentka si zvolila vlastní téma, které vychází z jejího dlouholetého zájmu o sport a z profesního 
zaměření. Práce má jasně formulovaný cíl, který vychází z názvu práce. Stanovené hypotézy reflektují 
řešenou problematiku. Struktura práce má logický charakter. 
                   
2. Úroveň teoretické části, komplexnost analýzy zkoumaného problému, kvalita práce s literaturou  
    (odkazy, citace, počet a druhy využitých informačních zdrojů apod.) 
Teoretická část je jako komplex kvalitně zpracována. Poměr teoretické a výzkumné části práce je 
vyvážený. Vzhledem k zaměření práce jsou některé kapitoly v teoretické části příliš obsáhlé a není zřejmý 
jejich vztah k řešené problematice, tj. basketbalu a školní TV (kpt. 3.5,3.6,3.7,3.8, 3.9, 3.10 i 3.11).  
Rozsah uvedené literatury a zdrojů je aktuální – celkem 19 zdrojů včetně internetových. Užití formy citací 
je správné a přehledné.              
  
3. Formulace hypotéz, jejich provázanost na problémy a cíle práce. 
Formulace jednotlivých pracovních hypotéz vychází ze stanoveného tématu práce a jsou v souladu s jejím 
cílem.   
               
4. Metody testování hypotéz, jejich vhodnost a logika postupu práce. 
Autorka pro ověření hypotéz použila metodu statistické analýzy, motorické testy dle metodiky Unifittestu 
(6-60) a strukturovaný rozhovor. Výzkumné metody plně postačují k ověření stanovených výzkumných 
úkolů i k potřebám práce. V práci postrádám vyhodnocení strukturovaného rozhovoru. Závěry tohoto 
rozhovoru jsou velmi zkratkovitě uvedeny v kpt. Závěr. Celý Rozhovor by bylo vhodné zařadit do Příloh.
                         
5. Úroveň analýzy a interpretace výsledků (statické zpracování, přehlednost výsledků, grafů, tabulek aj.),  
    zaměření a úroveň diskuse. 
Výsledky jednotlivých šetření jsou přehledně zaznamenány, vyhodnoceny i interpretovány v podobě 
tabulek i grafů. Diskuse je velmi kvalitně zpracována a je zřejmé, že se studentka v dané problematice 
orientuje.             
                   
6. Formulace závěrů (přiměřenost, jasnost, konkrétnost, stručnost, vazba na problém, cíl a hypotézy),  
    přínos a využití výsledků. 
Závěry práce jsou jasně strukturované, věcně správné a odpovídají cíli práce.  
 
7. Formální stránka práce (jazyková a stylistická úroveň, úprava, přehlednost text, dodržení norem  
     rozsahu práce, bibliografické citace apod.). 
Po formální stránce diplomová práce splňuje požadavky na ni kladené. Drobným nedostatkem je 
chybějící číslování použité literatury a její abecední řazení včetně internetových zdrojů.  
              
 
 
 



8. Celkové hodnocení práce (přehlednost, přístup a samostatnost autora při zpracování, jeho  
     informovanost o metodologii vědecké práce apod.). 
Z práce je zřejmé, že autorka pracovala samostatně a s velkým osobním nasazením. Při své práci vhodně 
využíval uvedenou literaturu i informační zdroje. Studentka pochopila problematiku vědecké práce. 
Protokol o vyhodnocení podobnosti práce vykazuje 31 podobných dokumentů.  
               
 
Práci k obhajobě   doporučuji 
Návrh klasifikace: 
 
Otázky k obhajobě: 
 1) Zdůvodněte výběr Vámi uvedených motorických testů. 
 2) Prosím autorku o vysvětlení výše uvedených připomínek 
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