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Autorka kombinovaného studia TVS si zadala diplomovou práci v červenci roku 2018.
Téma ji bylo velmi blízké, neboť se sama závodně sportovnímu aerobiku věnovala 19 let.
Účastnila se nejvyšších republikových soutěží a na závěr své sportovní kariéry reprezentovala
Českou republiku na mezinárodních závodech.
Za cíl práce si stanovila zhodnocení držení těla a zjištění zkrácených a oslabených
svalových skupin u dívek ve věku 18 – 25 let, které se více jak deset let věnují závodně
sportovnímu aerobiku, z toho několik posledních let na vrcholové úrovni. Naměřené výsledky
se rozhodla porovnat s dívkami shodné věkové kategorie, které se účastní pouze povinné
tělesné výchovy na středním odborném učilišti.
Diplomantka prostudovala dostatečné množství odborné literatury o sportovním
aerobiku, držení těla a kompenzačních cvičeních, z nichž následně sestavila teoretickou část
své práce. Použitá literatura je řádně uvedena dle požadavku na diplomovou práci s drobnou
nedůsledností. Samostatně sestavila cíl a úkoly práce. Stanovení hypotéz dalo autorce dost
práce, ale konečná verze je na velmi dobré úrovni. Výborně si vedla v praktické části práce,
zejména při organizaci výzkumu a samotném sběru dat, která následně pěkně a přehledně
zpracovala do tabulek, včetně grafického znázornění naměřených výsledků. V diskusní části
se snažila konfrontovat své výsledky s výsledky jiných autorů. Vlastní výsledky výzkumu,
prováděného u vrcholových sportovkyň a kontrolní skupiny, zdůvodňuje a porovnává
v nadstandardním rozsahu 7 stran. Nezapomíná na jasné vyjádření se ke stanoveným
hypotézám, včetně odůvodnění. V kapitole závěr práce diplomantka uvádí doporučení a
návrhy pro praxi.
Formální hledisko není zcela bez chyb. U obsahu práce chybí nadpis, (str.8).
Minimálně, ale vyskytují se překlepy: (např. přímo v abstraktu milně dvakrát písmeno „a“, na
str. 28 místo povázky svalové, provázky, zdraví/zdravý životní styl). V tabulce č.6 u
nadepsaného parametru (olovnice se dotýká vrcholu hrudní kyfózy, ANO/NE) nebylo
doplněno slovo „pouze“, tak jak jsme o tom hovořily na konzultaci. Přitom v popisu vyjádření
se k výsledkům pod tabulkou je vše uvedeno správně. Takové nedostatky považuji za
zbytečné snižování celkové kvality odevzdané práce.
Dotaz k obhajobě:
str. 59 Obrázek č. 21 - Považujete uvedený nákres testu za správný?
str. 91 Odkud jste převzala označování internetových zdrojů?
Závěr:
Posluchačka Veronika Papežová splnila všechny požadavky, které jsou kladeny na
diplomovou práci. Doporučuji ji k obhajobě.
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