
Jméno vedoucího práce:

Jméno diplomanta:

Název bakalářské práce:

Cíl práce:

1. Rozsah:

* stran textu

* literárních pramenů (cizojazyčných)

* tabulky, grafy, přílohy

2. Náročnost tématu na: nadprůměrné průměrné podprůměrné

* teoretické znalosti x

* vstupní údaje a jejich zpracování x

* použité metody x

3. Kritéria hodnocení práce: výborně velmi dobře vyhovující nevyhovující

stupeň splnění cíle práce x

hloubka provedené analýzy ve vztahu k tématu x

logická stavba práce x

práce s literaturou včetně citací x

adekvátnost použitých metod x

úprava práce (text, grafy, tabulky) x

stylistická úroveň x

4. Využitelnost výsledků práce v praxi:

nadprůměrná průměrná podprůměrná

Posudek oponenta bakalářské práce

Mgr. Jan Feher

Štěpán Wagner

Metodika měření náběhových rychlostí u skokanských atletických disciplín

zjištění rozdílů výsledných časů při použití různých metod měření (kamera, fotobuňky, radar)

52

36 (24 zahraničních)

8 tabulek, 17 obrázků a grafů, 2 přílohy

Myšlenka práce je velmi zajímavá. 

stupeň hodnocení

Jedná se pravděpodobně o pilotní studii. Chybí detailní analýza příčin nalezených rozdílů, jejich konzistence 

(systematické nebo nesystematické zkreslení)

Autor se v teoretické části věnuje dostatečně problematice svého výzkumu bez zbytečných všeobecných pasáží. 

Práce má logickou strukturu a členění.

Autor využívá v teoretické části převážně domácí literaturu staršího data. V aplikační části se opírá výhradně o 

zahraniční literaturu.Celkově převažuje početně literatura zahraniční, která je  více relevantní  ve vztahu k 

tématu.

Práce má velmi dobrou stylistickou i jazykovou úroveň

Autor popisuje nalezené výsledky bez další statistiky. Doporučil bych při podobném tématu diplomové práce 

tuto část vylepšit.

Tabulky a grafy jsou přehledné. Především v úvodu je obtížné sledovat klíčovou myšlenku.



5. Připomínky a otázky k event. zodpovězení při obhajobě:

6. Doporučení práce k obhajobě: ANO NE

7. Navržený klasifikační stupeň

Datum: 28.8.2018

velmi dobře

Jaká je průměrná frekvence a délka kroku u dospělých mužů ve fázi maximální rychlosti rozběhu? 

Jaké jsou cíle rozběhu ve skoku o tyči?




