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Bakalářská práce se zabývá posouzením a srovnáním somatotypů hráček roje a útoku v České 
republice. Dále byly výsledky této práce porovnány se somatotypy z výzkumu v rámci dizertační práce 
na Cardiffské Metropolitní Univerzitě. Vzhledem k tomu, že somatotyp je jedním z důležitých 
předpokladů výkonu v ragby, zvolené téma je velice aktuální, neboť u současné generace ragbistek je 
poměrně málo řešené. Původně měla autorka v plánu hodnotit a srovnat také somatotypy hráček 
amerického fotbalu, ovšem díky covidovým restrikcím nebylo nakonec možné hráčky amerického 
fotbalu změřit. Autorka tak musela zpracování bakalářské práce na poslední chvíli přizpůsobit 
aktuálním podmínkám. 

Práce obsahuje 27 stran textu, 2 strany literatury a dále 7 stran příloh. Stručnější textová část 
byla ovlivněna vypuštěním částí týkajících se amerického fotbalu. 

Ke zpracování bakalářské práce přistupovala autorka aktivně a samostatně a jednotlivé kroky 
konzultovala s vedoucí bakalářské práce. Po formální stránce je práce zpracována odpovídajícím 
způsobem, pouze seznam použité literatury není přesně podle normy ISO 690. 

Teoretická část je přehledně strukturována s logickým členěním textu do kapitol, což usnadňuje 
čtenáři orientaci v bakalářské práci. Rozsah kapitol umožňuje čtenáři dostatečné pochopení interpretace 
publikovaných výsledků, ovšem celkově je teoretická část spíše stručnější rešerší domácí a zahraniční 
literatury v rozsahu, který je u spodní hranice požadavků na bakalářskou práci (18 referenčních 
záznamů, z toho 11 cizojazyčných). Ovšem práci s cizojazyčnými zdroji oceňuji. 

Pro zpracování dat autorka použila tradiční metodu stanovení somatotypu podle Heathové a 
Cartera. Metodu, jakou vytvořila somatografy, autorka nepopisuje.  

Výsledková část prezentuje výsledky v jedné kapitole rozdělené do dvou podkapitol. První 
podkapitola se věnuje základním somatometrickým parametrům, druhá podkapitola se věnuje 
somatotypům a indexu rozptýlení somatotypů. Autorka se snažila výsledky přehledně uspořádat, 
přičemž významnou část výsledkové části tvoří tabulky a somatografy, slovní komentář výsledků má 
opět spíše stručnější charakter.  

Diskuse tvoří samostatnou kapitolu a srovnává výsledky se zahraniční literaturou, zejména 
s výsledky Cardiffského výzkumu. V závěru práce autorka potvrzuje či vyvrací stanovené hypotézy. 

Autorka důsledně cituje použitou literaturu, jazyková úroveň práce je dobrá a výsledky kontroly 
podobnosti textu jsou v souladu s Opatřením děkanky č. 4/2020. 

I přes uvedené nedostatky bylo stanovených cílů dosaženo a práce splňuje požadavky na 
bakalářskou práci, proto ji vedoucí bakalářské práce doporučuje k obhajobě a navrhuje hodnocení 
výborně-velmi dobře, podle průběhu obhajoby. 

Otázky k obhajobě: 

Jaké zdroje literatury (databáze či knihovny) jste při zpracování bakalářské práce využila?  

Jakým způsobem jste vytvářela somatografy? 

 

 

V Praze 12. 6. 2021                                                                                         PhDr. Šárka Vokounová, Ph.D. 


