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Téma práce 
Porovnání softbalového švihu při nadhozu nadhazovače a 

nahrávacím strojem 

Cíl práce 

 

Porovnat časování hráček softbalu v jednotlivých fázích odpalu na 

standartní softbalový nadhoz a na nadhazovací stroj. Dále pak 

analyzovat jednotlivé fáze odpalování a zjistit zda je trénink na 

nadhazovací stroj vhodnou přípravou. 

Vedoucí bakalářské práce PhDr. Jan Carboch, PhD. 

Oponent bakalářské práce Mgr. Petra Pravečková, Ph.D. 
 

Rozsah práce   

stran textu 46 

literárních pramenů (cizojazyčných) 28 (13) 

tabulky, grafy, obrázky, přílohy 8, 1, 7, 1 
 

Náročnost tématu na 
úroveň 

výborně velmi dobře dobře nevyhověl/a 

teoretické znalosti  x   

praktické zkušenosti  x   

podkladové materiály (vstupní data) a 

jejich zpracování 
 x   

 

Kritéria hodnocení práce 

úroveň 

výborně 
velmi 

dobře 
dobře nevyhověl/a 

název práce  x    

téma práce a její aktuálnost  x    

teoretická fundovanost autora   x   

formulace cílů práce   x   

adekvátnost použitých metod  x    

celkový postup řešení  x    

práce s daty a informacemi   x   

hloubka provedené analýzy   x   

členění a logická stavba práce  x    

práce s odbornou literaturou   x   

formální úprava práce (text, grafy, 

tabulky)  
x    

stylistická úroveň  x    

přesnost formulací a práce s odborným 

jazykem  
 x   

Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 

 

Práce    je /  není   doporučena k obhajobě.  

 

K práci mám následující připomínky:  

 

 Přelepit na str. 2 u evidenčního listu prohlášení – místo diplomové přelepit bakalářské 

 Vyvarovat se slangového vyjadřování – např. rozhodit pálkařský pohyb, rozhození pálkařů 

 Nedostačující charakteristika sledovaného souboru – délka softbalových zkušeností 



 Vyvarovat se nepřesných formulací – chvíli čas na odpočinek, výsledky o něco málo vyšší, 

o něco málo déle, velký střední efekt,… 

 Moc nerozumím grafu č.1 

 Zdroje z wikipedie, wikihow nejsou vhodné pro BP 

 

 

Otázky k obhajobě: 

 

 Myslíte, že má vliv na výsledcích výzkumu zkušenost/nezkušenost probandů? 

 Jaká jsou pozitiva nahrávacího stroje v tréninku? 

 

 

V Praze dne:  7.1.2019      Mgr. Petra Pravečková, Ph.D. 

 


