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Hodnotící kritéria závěrečných prací 

Závěrečné práce jsou hodnoceny počtem bodů, slovně a navrženým klasifikačním stupněm na 

základě jednotlivých kritérií. Vedoucí a oponent práce vypracují posudek, jehož součástí je 

bodové hodnocení jednotlivých aspektů práce (dle bodového rozpětí), slovní hodnocení 

jednotlivých aspektů práce, návrh klasifikačního stupně a jeho slovní zdůvodnění. Součástí 

oponentského posudku jsou také otázky k obhajobě. 

Bodové rozpětí pro určení klasifikačního stupně je pouze doporučené, hodnotitel se od něj 

může v odůvodněných případech odklonit (vysoký odborný či společenský přínos může 

převážit drobné nedostatky, nebo naopak přes nesporné kvality práce v některých aspektech 

může být práce nedoporučena k obhajobě pro natolik zásadní pochybení v klíčovém aspektu). 

Klasifikace navržená v posudcích není pro Komisi obhajoby závěrečné práce závazná, ta 

k posudkům přihlíží, ale rozhoduje se na základě průběhu obhajoby a vlastního uvážení. I přes 

jeden nebo dva nedoporučující posudky může student závěrečnou práci obhajovat před 

komisí. 



Hodnocení jednotlivých aspektů teoretické a výzkumné práce 

HODNOCENÁ POLOŽKA 
POČET 

BODŮ 

ABSTRAKT (0-5 bodů) 

 Obsahuje abstrakt všechny klíčové části (cíl a smysl práce, způsob řešení 

problému, nejzávažnější výsledky a implikace)? 

 Koresponduje abstrakt s obsahem práce a má přiměřený rozsah? 

 Obsahuje abstrakt adekvátní klíčová slova (klíčová slova by se neměla 

nacházet v názvu práce)? 
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Abstrakt (slovní hodnocení) 

Ve výsledkové a závěrečné kapitole abstraktu se mylně uvádí, že jednotlivé SSG mají vliv na 

velikost pohybového zatížení hráčů. Pouze pro vysvětlení…. Pouze u 2 ze 7 proměnných byl zjištěn 

významný rozdíl. A pouze u 2 ze 6 post-hoc testů byly zjištěny významné rozdíly. Tento fakt 

neopravňuje k výše zmíněnému trvzení! 

 

 

ODŮVODNĚNÍ A REŠERŠE ODBORNÉ LITERATURY (0-25 bodů) 

 Je zdůvodnění práce uvedené v úvodu logické? 

 Je popsána metoda rešerše? 

 Prokázal student schopnost vyhledat, prostudovat, tematicky utřídit a 

analyzovat odbornou literaturu? 

 Obsahuje rešerše literatury (část teoretická východiska práce) podrobnou 

zprávu o zvolené problematice vycházející z české i zahraniční literatury? 

 Je výběr literatury aktuální a její záběr vzhledem k tématu dostatečný 

(úplný)? 

 Je použitá literatura řádně citována? 
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Odůvodnění a rešerše odborné literatury (slovní hodnocení) 

V úvodu kap. 2.1.2 chybí informace o důležitosti silových schopností pro oblast kondičního výkonu 

ve fotbale. Právě síla je velmi často základním stavebním kamenem rychlostních projevů hráčů 

fotbalu! Tabulka 1 je z 23 let starého zdroje, rozhodně by zde měl být zdroj novější, nejlépe 

z posledních max. 2-3 let! V kap. 2.2 postrádám podkapitolu týkající se „agility“, která byla dříve 

v textu zmíněna jako důležitá komponenta fitness u hráčů fotbalu. Vhodně je v kap. 2.5.2 zmíněna 

problematika biologického věku. Na str. 44 postrádám citační odkaz na informace ohledně cílů 

zmíněných pro starší žáky. Kap. 2.5.5 postrádá konkrétní informace o tréninkovém procesu st.žáků 

ve fotbale (literatura od např. dr. Fajfer; dr. Plachý a dr. Procházka). Formulace vlastního problému 

v kap. 2.8 není v souladu s cílem práce v kap. 3. 

 

 

POUŽITÉ METODY A LOGIKA STRUKTURY PRÁCE (0-20 bodů) 

 Je cíl práce definován přesně, stručně a srozumitelně? 

 Jsou výzkumné otázky a hypotézy jasně stanoveny? 

 Uvádí a zdůvodňuje student konkrétní metody a postupy, které použil a na 

jejichž základě došel k výsledkům? 

 Jsou použité metody dobře a podrobně popsány tak, aby umožňovaly 
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replikaci? 

 Jsou uvedeny použité statistické metody a byla věnována pozornost 

reliabilitě a validitě dat?  

 Je zmíněna existence informovaného souhlasu a schválení projektu práce 

Etickou komisí UK FTVS? 

 

Použité metody a logika struktury práce (slovní hodnocení) 

Vztah cílů, hypotéz, zvolených formátů hry a následné analýzy dat postrádá logiku. Cíle se do 

hypotéz promítají pouze okrajově (vůbec ne v H1 a H2). Některé hypotézy nejsou konkrétně 

formulovány. U H2 je dle mého chybně uveden univerzální (krajní) hráč, správně se jedná o 

neutrálního (středového) hráče!?! Počet zvolených formátů hry neumožňuje naplnění cílů práce 

(zjištění vlivu jednotlivých proměnných-cíl hry, přítomnost brankáře atd.). Spíše než o zjištění vlivu 

by dle mého mělo jít o zjištění možných rozdílů v ukazatelích poh. zatížení s ohledem na různé 

formáty her. Kap. 4 postrádá informace o způsobu střídání hráčů při početně menších formátech hry. 

V kap. 4.6 je uvedeno hodně proměnných, nicméně tu nejsou vytyčeny použité proměnné pro tuto 

práci. Tyto proměnné by zde měly být definovány s uvedením jednotek měření! Pro ověření hypotéz 

byly použity jak neparametrické (Kruskall Wallis), tak parametrické (Studentův T test; Cohenovo d) 

statistiky. Avšak není zmíněno, že normalita dat byla porušena pouze z části, resp. pouze pro některé 

typy analýz. Toto by v příslušné kapitole mělo být určitě uvedeno! Cohonovo d je parametrický 

koeficient ES, ale vy ho nesprávně používáte pro neparametrický statistický test (Kruskall Wallis). 

Kap. 5.1 nese nevhodně název „statistická analýza“. Ověřování hypotéz probíhá již ve výsledkové 

části a pak opětovně v diskuzní části – to je špatně. H1 je vzhledem k její formulaci nesprávně přijata 

v diskuzní části práce. Není vůbec jasné, na základě jaké statistické metody byla ověřena H2.  

 

 

ZPRACOVÁNÍ TÉMATU A INTERPRETACE ZÍSKANÝCH 

POZNATKŮ (0-25 bodů) 

 Odpovídají uváděné informace soudobému stavu poznání? 

 Neobsahuje práce zavádějící, či dokonce demagogická tvrzení a polopravdy? 

 Jsou výsledky prezentovány srozumitelně, stručně, přehledně a přesvědčivě 

(ať už prostým textem, tabelárně či graficky)? 

 Jsou získané výsledky náležitě zhodnoceny (zvláště statisticky) a objektivně 

interpretovány? 

 Jsou získané výsledky diskutovány v kontextu soudobého výzkumu? 

 Byly vzaty v potaz silné i slabé stránky práce? 

 Jsou závěry prezentovány srozumitelně a korektně? 

 Jsou učiněna doporučení pro další výzkum nebo opatření? 
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Zpracování tématu a interpretace získaných poznatků (slovní hodnocení) 

Diskuze působí poněkud chaoticky. Nejprve autor obsáhle cituje a konfrontuje zahraniční autory ve 

vztahu k řadě svých zjištění a nakonec diskuzní části velmi stroze pouze uvede výsledek vlastních 

hypotéz. Takto by diskuze opravdu postavená být neměla. Pokud studie obsahuje hypotézy, pak by 

v diskuzní části měly být hypotézy primárně verifikovány, autor by měl výsledky konfrontovat 

s dosavadními výsledky výzkumu a také zaujímat vlastní názory, myšlenky, doporučení či vysvětlení 

k danému tématu! Poté lze diskutovat ke zbytku zjištěných výsledků. Bohužel diskuze téměř nedává 

odpovědi na stanovené cíle práce.  

 



 

ODBORNÝ A SPOLEČENSKÝ PŘÍNOS (0-10 bodů) 

 Zabývá se práce aktuálním/praktickým problémem? 

 Je práce z hlediska oboru přínosná? 
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Odborný a společenský přínos (slovní hodnocení) 

Téma práce je velmi aktuální vzhledem k zaměření na mladší věkové kategorie. Bohužel přínosnost 

práce je omezen metodologickými chybami. 

 

 

FORMÁLNÍ ÚROVEŇ PRÁCE (0-15 bodů) 

 Obsahuje práce všechny klíčové části? 

 Je práce zpracována v dostatečném nebo přiměřeném rozsahu? 

 Je práce logicky uspořádána? 

 Má práce dobrou jazykovou úroveň? 

 Je práce z formálního hlediska bez chyb? 

 Jsou správně používány zkratky? 

 Jsou obrázky, tabulky či grafika jasně a srozumitelně označeny a 

popsány? 

 Jsou přílohy řádně číslovány (označeny) a je na ně v textu řádně 

odkázáno (jsou-li obsaženy v práci)? 
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Formální úroveň práce (slovní hodnocení) 

V práci se vyskytují drobné chyby věcného charakteru (např. formulace H2 v kap. 3.2). 

 

 

 

  



Doporučená klasifikace práce podle bodového ohodnocení 

Doporučený kvalifikační stupeň Bodové rozpětí pro bakalářské práce 

Výborně 100 - 81 

Velmi dobře 80 - 61 

Dobře 60 – 41 

 

 

Práci klasifikuji stupněm: Dobře 

Slovní zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně: 

Kvalitu výzkumně atraktivního tématu v oblasti monitoringu pohybového zatížení hráčů 

fotbalu velmi snížila slabá metodologická část práce a dále také slabá diskuzní část práce.  

 

Práci doporučuji / nedoporučuji k obhajobě 

 

Otázky či připomínky k obhajobě práce: 

1. Vysvětlete detailně konstrukt „agility“ a uveďte, jak byste ho v jeho komplexním 

obsahu trénoval. 

2. Jakým způsobem (statistickým) byla verifikována hypotéza 2? 

3. Jaký je tedy vliv jednotlivých proměnných na pohybové zatížení v průpravné 

hře? Jaké z toho plynou konkrétní výstupy pro praktické využití? 

 

 

 

Praha, 11.6.2021 

Místo a datum vypracování posudku     Podpis oponenta práce 

 

 

 


