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Vedoucí bakalářské práce PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. 
Oponent bakalářské práce Mgr. Zuzana Dragounová, Ph.D. 

 

Rozsah práce   
stran textu 76 
literárních pramenů (cizojazyčných) 113 (56) 
tabulky, grafy, přílohy 22 (tabulky), 6 (grafy), 6 (obrázky), 10 stran (přílohy) 

 

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 

stupeň splnění cíle práce  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 
příl. části DP (tabulky, grafy, propočty 
apod.) 

x    

Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 
 



Práce je doporučena k obhajobě.  
 
Navržený klasifikační stupeň:  Velmi dobře 

 
Otázky k obhajobě:  
 

1. Odpovězte na výzkumné otázky (kapitola 3.1.1.). 
2. Myslíte si, že by výsledky v testu člunkový běh mohlo ovlivnit zařazení cvičení 

s akcelerací se změnou směru do dynamického rozcvičení s tonizací? 
 
 

 
 
K práci mám následující připomínky:  
 
V teoretické části chybí kapitola věnovaná testům a testování a také popisu statistických metod 
použitých v diplomové práci. Dále je v kapitole 2.1. provedena podrobná rešerše k tématu, ale chybí 
popis výsledků uvedených studií. 
V kapitole 2.2 je uveden poměrně starší zdroj k danému tématu (Dobrý, 1988). 
Zásadní připomínku mám k výzkumným otázkám práce. Odpověď na otázky jsem nenalezla ve 
výsledkové části, v diskusi ani v závěru práce. Ve druhé výzkumné otázce se řešitelka ptá, zda 
budou probandi pociťovat v rámci třetích měření únavu. V práci ale není uvedeno, jakým způsobem 
bude pocit únavy řešitelka zjišťovat a ani zda byla únava zjištěna.  
Nedostatkem práce je i příliš malý vzorek probandů při rozdělení skupin (např. ve skupině ve věku 
25 – 27 let). Interpretace výsledků je pak velmi nepřesná. 
 
 
Závěr posudku: 
 
Diplomovou práci hodnotím i přes výše uvedené připomínky jako přínosnou. Množství 
prostudovaných literárních pramenů včetně zahraničních je na diplomovou práci nadstandardní. 
Použití statistických metod odpovídá nárokům diplomové práce. Stanovení cíle, hypotéz a úkolů, 
stylistická úroveň i úprava práce je na velmi dobré úrovni. Na základě výše uvedeného hodnocení 
práci doporučuji k obhajobě.  

 

V Praze dne:   10.9.2019         Podpis: Mgr. Zuzana Dragounová, Ph.D. 

 


