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Cíl práce 

 
Cílem práce je zjistit, jaký bude mít vliv vytrvalostní zátěž v podobě 

pětikilometrového zrychleného přesunu na přesnost střelby. Na základě 

zjištěných výsledků vyhodnotit každého respondenta jednotlivě a poté 

skupinu jako celek. 

Vedoucí bakalářské práce Mgr. Libor Sovák 

 

náročnost práce na úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná 

teoretické znalosti  X  

praktické zkušenosti  X  

podkladové materiály, vstupní data a jejich zpracování  X  

 

kriteria hodnocení práce známka 

1 2 3 4 
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  
splnění cílů práce  X   
závěry práce a její formulace  X   
odborný přínos práce a její praktické využití   X  

 

Připomínky a otázky k obhajobě: 

 

Autor si zvolil empirickou práci, kdy probandé absolvovali specifickou vytrvalostní aktivitu, 

která posloužila jako rozdílové kritérium na výkon ve střelbě před a po aktivitě. 

BP obsahuje celkem 59 stran, 7 příloh a 3 strany dalších seznamů.  

Struktura práce je logická a srozumitelná.  

Drobné nesrovnalosti se objevují v citacích. (na str. 21 je uveden Pastucha 2010, který v 

seznamu literatury není není.) Velmi málo autor použil cizojazyčné citace. 

V seznamu literatury jsou uváděna příjmení a pak křestní jména, někde jsou za příjmením 

uváděny pouze iniciály jmen ( Hendl, Liška). 

V nedostatečné míře byly využité práce, týkající se dané problematiky, a to jak domácí, tak 

zejména zahraniční. 

Drobné chyby jsou ve formální úpravě (začátek kapitoly 4, 5, 6, špatná mezera před 8.2) 

Práce má chybné číslování stránek, úvod začíná na číslované straně straně 11, ve skutečnosti 

se jedná o stranu 9. 

Popisky u tabulek, grafů a obrázků nejsou jednotné. V závěru již neuvádět odkazy. 

 

 

 

 



Otázky pro obhajobu  

1. O jaký druh vytrvalosti se jedná při zrychleném přesunu na 5 km?  

2. Jakým směrem si myslíte, že by měl pokračovat výzkum v případě, že by na něj někdo 

chtěl navázat a rozšířit jej? 

3. Proč se domníváte, že skupina byla nehomogenní a co může být příčinou.  

 

 

Práce doporučuji k obhajobě  
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