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1. Aktuálnost tématu, obsahová struktura práce, formulace problému a cíle práce. 
Téma si autor zvolil vzhledem ke svému vztahu k basketbalu. Aktuálnost se projevuje ve 
srovnání trénující mládeže s běžnou populací na základě standardizovaných motorických testů. 
Práce je logicky strukturovaná, přehledná. Problém, cíl  i výzkumné otázky jsou formulovány 
jasně, stručně, srozumitelně.  

 
2. Úroveň teoretické části, komplexnost analýzy zkoumaného problému, kvalita práce s 

literaturou  
V teoretické části se autor věnuje v poměrně široké míře celé problematice, kterou výzkumem 
zkoumal včetně konkrétní aktivity – basketbalu jako sportovní disciplíně. Provázanost praktické 
a teoretické části je ve statích diskuse a závěru čitelná. Pro potřeby práce využil autor 
přiměřeně adekvátní počet literárních (domácích, částečně zahraničních) zdrojů. Pro 
komplexnost by nebylo od věci zmínit obdobné výzkumy ze zahraničí.  

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

Místo hypotéz volil autor formulaci 4 výzkumných otázek. Korespondují s cílem práce. Z  textu 
lze částečně  vyčíst, na jakém základě byly formulovány.   

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

Základní metodou pro zjištění výsledků a zodpovězení výzkumných otázek autor zvolil část 
z testů Unifittest. Výběr testů je logický, postup práce vhodný. Nízký počet respondentů 
výrazně snižuje možnost zobecnění závěrů. Tento faktor mohl být v práci více zdůrazněn.  

 
5. Úroveň analýzy a interpretace výsledků, zaměření a úroveň diskuse. 

Veškeré zjištěné údaje jsou zpracovány do přehledných tabulek, které jsou doplněny 
podrobným popisem a vhodně diskutovány. Jak přímo pod danou tabulkou, tak v samostatné 
stati – diskuse i závěru. Provázanost teoretické části a diskuse je patrná, vyjádřena vlastními 
slovy autora.  
 

6. Formulace závěrů, přínos a využití výsledků. 
V závěru je přehledně shrnutý záměr i výsledky celé práce. Malý počet respondentů je zmíněn, 
včetně ovlivnění výsledků výjimečným výkonem jednoho probanda v jednom z testů. Větší 
důraz na tento faktor by dodal závěru práce větší váhu.   

 
7. Formální stránka práce  

Práce je zpracována přehledně, dodržuje normy i rozsah vyžadovaný pro bakalářské práce.  
Vyjadřování a formulace myšlenek autora  je na dobré  úrovni, kapitoly jsou sestaveny logicky, 
členěny jasně a přehledně. Citování literatury odpovídá normě. 
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8. Celkové hodnocení práce 
Způsobem zpracování bakalářské práce prokázal autor orientaci v problematice a schopnost 
přiměřeně kvalitně pracovat s odbornou literaturou a interpretovat získané výsledky.  

 
Práci doporučuji k obhajobě. 

 
Návrh klasifikace: 
 
 
 
Otázky k obhajobě:  
 
1) Výbušnou sílu dolních končetin lze měřit i vertikálním výskokem. Popište toto testování, 

zdůvodněte nevyužití tohoto testu (vyjma důvodu, že není zařazen do Unifittestu) 
2) Jakou testovou baterii byste zvolil po zkušenosti s výzkumem v případě většího časového 

prostoru k testování – kupř. na začátku a konci přípravného období.  
 
Datum:                     Podpis: 


