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1/ Aktuálnost tématu, obsahová struktura práce, formulace problému a cíle práce.                

Autor si zvolil vlastní téma na základě své dlouholeté fotbalové kariery a zájmu o tuto 

problematiku. Z tohoto pohledu považuji výběr tématu za aktuální. Hlavní cíl i dílčí cíle jsou 

formulovány jasně, konkrétně a logicky, podobně jakož i otázky problému práce, které z cílů 

vycházejí. 

2/ Úroveň teoretické části, komplexnost zkoumaného problému, kvalita práce s literaturou  

Teoretická část je zpracována velmi pečlivě a je logicky členěna. Autor začíná 

charakteristikou hráče věkové kategorie U15 ve vztahu k nárokům přechodu hráčů 

z mladších do starších žáků a jejich anatomickému, fyziologickému, psychologickému a 

sociálnímu vývoji. Dále se věnuje vlivu pohybové aktivity na vývoj dospívajících, svalové 

soustavě a dysbalancím, které při nesprávné zátěži vznikají v podobě různých syndromů. 

Vychází z pohybových stereotypů a specifikuje je z pohledu fotbalové zátěže. V závěru teorie 

se věnuje kompenzaci zátěže a jejím druhům. Autor v teoretické části využívá přiměřeného 

množství informačních zdrojů různého typu (49) a náležitě je v práci uvádí i cituje. Autor 

prokázal schopnost pracovat s odbornou literaturou českých i zahraničních autorů. 

3/ Formulace hypotéz, jejich provázanost na problémy a cíle práce.                          

Pro realizaci výzkumu si autor formuloval 6 pracovních hypotéz. Lze říci, že všechny hypotézy 

vycházejí z hlavního i dílčích cílů práce a jsou formulovány tak, aby je bylo možno 

jednoznačně ověřit. Cíle, problémy a hypotézy navzájem plně korespondují.  

 

4/ Metody testování hypotéz, jejich vhodnost a logika postupu práce.                                    

Pro testování hypotéz si autor zvolil metodu neúplného experimentu. Provedl vstupní a 

výstupní testování u výzkumné skupiny s absencí skupiny kontrolní. Testy byly použity od 

fyzioterapeuta PhDr. Radka Píchy a prof. MUDr. Vladimíra Jandy, DrSc. První metoda měření 

spočívala v alternativním hodnocení flexibility v polohách – splnil/nesplnil, případně 

hodnocení délky přesahu při hlubokém předklonu v sedu a protažení hamstringů ve 3 

specifických polohách. Druhým typem testování bylo standardizované testování dle prof. 

MUDr. Jandy, DrSc. Měření bylo prováděno goniometrem a úhloměrem a jeho výsledky 

zapisovány do tabulky. Pro zápis a vyhodnocení výsledků byly použity metody diagramu, 

tabulky a aritmetického průměru. V této části práce bylo vhodné zastřešit dílčí metody 

konkrétními výzkumnými metodami. Výzkumný soubor hráčů kategorie U15 považuji 

z hlediska četnosti za přiměřený potřebám bakalářské práce. Validitu výzkumu by přineslo 



porovnání s hráči jiných týmů. Předpokládám, že strečink byl v rámci tréninkové kompenzace 

zátěže prováděn obdobnými cviky, jakými byl rozsah pohybů testován. V práci chybí 

objasnění. 

 

5/ Úroveň analýzy a intepretace výsledků, zaměření a úroveň diskuze.                                       

Způsob interpretace výsledků výzkumu v tabulkách a grafech s legendou a komentářem 

považuji za vhodný. Výsledky jsou dobře popsány a svědčí o erudici autora bakalářské práce. 

Některé sloupcové grafy jsou díky velké četnosti výzkumného souboru méně přehledné. 

Diskuze je v první části věnována rekapitulaci postupu práce a oblastem, na které se při 

výzkumu autor zaměřil. Ve druhé části se zde autor věnuje verifikaci hypotéz. 4 hypotézy 

byly potvrzeny, 1 částečně potvrzena a 1 byla zamítnuta. 

 

6/ Formulace závěrů, přínos a využití výsledků.            

Závěry bakalářské práce jsou jasné, konkrétní, logické a strukturované. Autor zde dodržel 

přímou provázanost s cíli a problémy práce. Je zde uveden i přínos a možné další využití 

práce. 

 

7/ Formální stránka práce.                  

Po formální stránce bakalářská práce splňuje požadavky kladené na práci tohoto typu. Autor 

prokázal dostatečnou erudici ve zkoumané problematice a také velký zájem o ni. Drobných 

chyb se dopustil v metodologii práce, konkrétně v charakteristice výzkumných metod. 

V práci vychází z nadstandartního množství informačních zdrojů (49), náležitě je v práci uvádí 

a v textu cituje. 

 

8/ Celkové hodnocení práce.                              

Autor zpracoval bakalářskou práci velmi pečlivě a prokázal dostatečnou schopnost 

orientovat se v problematice a také velký zájem o ni. Pracoval samostatně, pravidelně 

konzultoval a dbal připomínek vedoucího práce. Jazyková a stylistická úroveň práce je velmi 

dobrá. Podobnost s pracemi obdobného tématu je menší než 5 % 

Práci doporučuji k obhajobě. 

Návrh klasifikace:  

 

Otázka k obhajobě: V čem spatřujete příčinu rozdílných výsledků testování zkrácení 

svalových partií dle metodik PhDr. Píchy a prof. MUDr. Jandy? (viz závěry 5. a  6.) 

 

Datum: 21. 5. 2020                                                                  PaedDr. Ladislav Pokorný 



 


