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Sledování změn vertikálního výskoku, rychlostního testu a skoku 
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Cíl práce 
 

Cílem práce je vyhodnotit výsledky testování vertikálního výskoku, 
skoku dalekého z místa a rychlostního K-testu u volejbalistů ve věku 
17–19 let.  
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Oponent bakalářské práce Mgr. Jan Petružela 

 
Rozsah práce   
stran textu 53 
literárních pramenů (cizojazyčných) 37 včetně cizojazyčných a elektronických 
tabulky, grafy, přílohy 15 tabulek, 13 grafů, 2 obrázky, 1 příloha 

 

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  x   
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:  2 



 
 
Otázky k obhajobě:  

1. Existuje nějaký vzájemný vztah mezi úrovní maximální síly a vertikálním výskokem? Pokud 
ano, popište jaký. 

2. Měl jste k dispozici velké množství dat z motorických testů, proč jste se nezabýval vztahy 
mezi jednotlivými testy? 

3. Vzhledem k tomu, že jde o dlouhodobý sběr dat – byly data sbírány vždy ve stejném časovém 
období z hlediska ročního tréninkového cyklu? 

 
 
 
 
Doplňující komentář k hodnocení práce: 
 
Velmi oceňuji uvědomění o faktorech, které mohou ovlivnit testování pozitivně i negativně.  

Je to méně pravděpodobné, ale jistě jste se setkal s hráči, kteří i v 17 letech měli nižší 
biologický věk než ten kalendářní. Nepřemýšlel jste nad tím, že byste i u této věkové kategorie 
změřil růstový spurt, abyste mohl vyloučit fakt, že zlepšení dosáhli právě tím, že se změnila jejich 
tělesná výška? 
   
 
 
 
 
K práci mám následující připomínky:  
 
V práci mi chybí jednoznačné doporučení do tréninku, které bych od studenta VŠ tělovýchovného 
směru očekával. 
 
 
 
 
 
Doporučení k úpravám: 
 
 
 
 
 
 
Závěr oponentského posudku: 
Doporučuji k obhajobě 
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