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Téma práce Sportovní příprava jezdce ve sjezdu na horském kole   

Cíl práce 

 

Cílem bakalářské práce je zpracovat z dostupných zdrojů 

informace o sportovním tréninku ve sjezdu na horském kole, 

jako podklad k řízení sportovního tréninku. Zároveň analýza a 

zjištění současné literatury, přiblížení sjezdu z hlediska 

sportovního tréninku a jeho postupné modernizace 

Vedoucí bakalářské práce prof. Ing. Václav Bunc, CSc. 

Oponent bakalářské práce Mgr. Tomáš Brtník 

 

Rozsah práce   

stran textu 52 

literárních pramenů (cizojazyčných) 28 (8) 

tabulky, grafy, přílohy 0 

 

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 BP 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 BP (tabulky, grafy, propočty 

apod.) 

 x   

Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 

 

Práce je doporučena k obhajobě.  
 

Navržený klasifikační stupeň: Velmi dobře 
Do rámečku vypsat slovní hodnocení z této škály: výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl/a 
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Doplňující komentář k hodnocení práce: 

 

Předložená závěrečná práce je po formální stránce na přijatelné úrovni. Dostatečný je textový 

rozsah i počet citovaných prací. Struktura práce odpovídá požadavkům na práci bakalářskou. V 

textu se nachází větší množství překlepů či gramatických chyb. Závěrečná práce se zabývá mladou, 

stále více oblíbenou sportovní disciplínou, o které je dle zjištění autor dosud napsáno malé množství 

odborných publikací. Proto je třeba vyzvednout autorovu snahu o získání dostupných informací a 

poznatků, které vedly k dosažení stanovených cílů práce. K tomu bylo použito 20 z toho (8) 

zahraničních titulů. 

 

V předložené závěrečné práci se ovšem vyskytují některé formální chyby, které snižují kvalitu 

práce. Vzhledem k názvu práce je kapitola 3 historie sjezdu na horském kole nadbytečná, naopak 

v práci absentuje v teoretické části popsání použité metody literární rešerše, kterou autor použil, 

v kapitole 7 Metodika výzkumu jsou popsány jednotlivé použité metody. Ty by měly být uvedeny 

v teoretické části práce. V autorem sepsaných souhrnech jednotlivých kapitol, by měl autor použít 

odborný styl a nepsat v první osobě. Dále je v práci občasné nedodržení citační normy a seznam 

literatury není řazen abecedně.  Práce by měla být psána v první osobě množného čísla.  

 

 

Otázky k obhajobě:  

 

1. V kapitole 9. Výsledky uvádíte, že výsledný výkon a jeho hodnoty jsou determinovány úrovní 

kondičních, technických, taktických a psychologických předpokladů, které jsou v rámci sportovního 

tréninku rozvíjeny. Ty rozvádíte v kapitole 6, až na psychologické předpoklady. Uveďte prosím pro 

doplnění, jaké jsou psychologické předpoklady. 

 

 

2. V kapitole 5.2.1. Tělesná výška a tělesná hmotnost uvádíte průměrné hodnoty tělesné výšky a 

váhy u prvních deseti nejlepších jezdců světa. Z jakého zdroje tyto hodnoty uvádíte? 

 

3. Znáte některé specifické prvky psychologické přípravy používané v tréninku sjezdu na horském 

kole? 

 

Další případné otázky vyvstanou z průběhu obhajoby. 

 

Práce je doporučena k obhajobě. 

 

 

Oponent bakalářské práce: 
 

Jméno, tituly:   Mgr. Tomáš Brtník       

V Praze dne:   20.1.2021      Podpis: 

 

 


