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Zjistit, do jaké míry a zda vůbec ovlivňuje vizuální zpětná 
vazba krátké badmintové podání, zda se změní úspěšnost a 
přesnost podání. 
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Rozsah práce  53 stran 
stran textu 49 stran 
literárních pramenů (cizojazyčných) 33 včetně cizojazyčných 
tabulky, grafy, přílohy 11 obrázků, 4 tabulky, 11 grafů 

 

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     
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 DP (tabulky, grafy, propočty 
apod.) 

x    

Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 
 
Práce je doporučena k obhajobě.  
 
 
Navržený klasifikační stupeň:  
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Otázky k obhajobě:  

1. Z hlediska zpětné vazby, kterou může hráč slyšet, můžeme také rozlišovat na interní a externí 
zpětnou vazbu. Jaký vliv by, podle Vás, měly tyto interní a externí zpětné vazby na kvalitu 
podání? 

2. Vidíte určitou souvislost mezi výsledky Vaší práce a sportovním věkem hráčů? 
3. Jak by vypadal konkrétní trénink na omezení vizuální zpětné vazby. 
4. Jakou roli ve výkonu hraje propriocepce? 

 
 
 
 
Doplňující komentář k hodnocení práce: 
Cílem každého sportu by měla být automatizace veškerých pohybů, které jsou navíc prováděny bez 
vizuální kontroly. Velmi krátce jste zmínil periferní vidění, které má, u všech sportovních her, 
klíčovou roli ve výkonu. V práci mi schází informace o propriocepci, která úzce souvisí 
s ovládáním těla v prostoru bez zmiňované vizuální kontroly.  
 
 
 
 
K práci mám následující připomínky:  
 Kvalitu práce by mohly vylepšit doporučení a konkrétní plán pro trenéry. 
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