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náročnost tématu na úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná 

teoretické znalosti x   

praktické zkušenosti x   

podkladové materiály (vstupní data) a jejich 
zpracování 

x   

 

kriteria hodnocení práce úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná nelze hodnotit 
stupeň splnění cíle práce x    
samostatnost při zpracování tématu    x 
logická stavba práce x    
práce s českou literaturou včetně citací  x   
práce se zahraniční literaturou včetně citací  x   
adekvátnost použitých metod x    
hloubka provedené analýzy x    
stupeň realizovatelnosti řešení x    
formální úprava práce (text, grafy, tabulky)  x   
stylistická úroveň x    
nároky DP na podkladové materiály, 
konzultace, průzkumy … 

   x 

použití analýz, matem. Statistických a jiných 
metod, komparací apod. 

x    

využitelnost námětů, návrhů a doporučení 
k řešení problému 

x    

obsah a relevantnost příloh v textu či příloh. 
Části BP (tabulky, grafy, propočty apod.) 

x    

 

Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 

 nebo podtrhněte 

 přiměřené 

 

 

Připomínky a otázky k obhajobě: 

 

Předložená DP čerpá z 56 zdrojů převážně zahraniční literatury. Je po formální stránce 

precizně zpracována, text má logický tok a metodologie je odpovídající úrovni. Výsledky DP 

mohou posloužit k transferu do praxe.  

  

Za drobný nedostatek považuji, že tečka za větou by měla následovat až po citaci v závorce, v 

práci se objevuje jak správná forma, ale i taková, kde je tečka před i za závorkou s citací. Další 



připomínku mám k dle mého názoru nepřesnému názvu samotné práce. Jak sám diplomant 

uvádí na str. 10, antropometrie je oborem. Proto není správně: „Vliv antropometrie na výkon 

…“, ale spíše např.: „Využití antropometrie při predikci výkonu …“ nebo „Vliv 

antropometrických parametrů na výkon …“ apod.  

 

 

Otázky k obhajobě: 

1. V čem spatřujte důvod, že se korelace mezi délkou předloktí a výkonem v BP 

neprojevila tak silně u 8-RM jako u 1, 4, 12-R?   

2. Diskutujte studii Bella (2010), resp. příčinu projevení korelace mezi délkou paží a 

výkonem v BP při zařazení 30 s izometrické fáze u mladých atletek.  

 

 

Práce je doporučena k obhajobě   

 

Navržený klasifikační stupeň: výborně 

Do rámečku vypsat slovní hodnocení z této škály: výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl/a 
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