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Doplňující komentář k hodnocení práce: 
 
Bakalářská práce se zabývá problematikou somatických charakteristik u pohybově specificky 
zaměřené skupiny sportovců. Velice oceňuji výzkum orientovaný na sportující ženy. Autorka 
vychází ze subjektivní zkušenosti s tímto sportovním odvětvím.  
V teoretické části se autorka zaměřila především na charakteristiku sportovní disciplíny – 
ragby včetně morfologické charakteristiky daných jedinců; dále pak rozbor somatotypologie 
podle různých autorů a postupy stanovení somatotypu.  
V práci je vytyčen hlavní a dílčí cíl, úkoly, výzkumné otázky a stanoveny pracovní hypotézy. 
V dalších kapitolách následuje metodologická část práce – charakteristika sledovaného 
souboru, postup a popis získávání a zpracování dat. Výsledková část je zpracována tabulkově 
a graficky s podrobnými slovními komentáři. Očekávala bych rozsáhlejší diskusi, nicméně i 
v této podobě je zde vše podstatné. Závěr práce je zaměřen na stanoviska k vědeckým 
otázkám a hypotézám. 
 
K textu BP mám jen drobné, nepodstatné připomínky – překlepy; velikost písmen na začátku 
věty; formulace některých vět; terminologie – váha x hmotnost; fotodokumentace antropo 
měřidel; metodologie – examinátor antropo měření, EK – ragby + americký fotbal; stručná 
diskuse… 
 
Formální zpracování této bakalářské práce celkově odpovídá požadavkům kladeným na práce 
podobného charakteru. Výsledek kontroly podobnosti textu je v souladu s Opatřením děkanky 
č. 4/2020. Celkově je práce na výborné jazykové úrovni. 
 
Obecně by bakalářská práce měla především prokázat určitou schopnost studenta samostatně 
odborně pracovat, jak teoreticky, tak i prakticky. To podle mého názoru předkladatelka 
splnila. Předloženou bakalářskou práci hodnotím klasifikačním stupněm VÝBORNĚ. 
 
Otázky k obhajobě: 
Pokuste se stručně popsat a srovnat pozici českých hráček ragby v celosvětovém měřítku – 
morfo - funkční charakteristiky. 
 
Případné další otázky vyplynou v průběhu obhajoby. 
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