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Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu 

Katedra sportů v přírodě 

Posudek oponenta bakalářské práce 

Jméno posluchače Pavel Taušl 

Téma práce 
Ověření spolehlivosti all-out testu jako ukazatele kritické síly 

flexorů prstů 

Cíl práce 

 

Cílem této práce bylo určit spolehlivost 4 min all-out testu jako 

ukazatele kritické síly flexorů prstů u sportovních lezců. 

Vedoucí bakalářské práce Doc. Mgr. Jiří Baláš, Ph.D. 

Oponent bakalářské práce Mgr. Jan Gajdošík, Ph.D. 
 

Rozsah práce   

stran textu 38 

literárních pramenů 39 

tabulky, grafy, přílohy  
 

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 BP (tabulky, grafy, propočty 

apod.) 

 X   

Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 

 

Práce je doporučena k obhajobě.  
 

Navržený klasifikační stupeň: výborně  
 

 

 

 



 2 

 

Otázky k obhajobě:  

Umíte si představit stanovení kritické síly (výkonu) při samotném lezeckém výkonu? 

 

Doplňující komentář k hodnocení práce: 

Autor práce zvolil velmi zajímavé aktuální téma. Text je z hlediska formálního zpracování a 

stylistiky na velmi dobré úrovni, stejně tak práce s literárními prameny zcela splňuje požadavky na 

tento typ práce.  

Výsledky získané na základě realizace studie jsou přínosné pro trenérskou praxi, což je  podstatným 

benefitem této práce.  

Předkládaná práce je na velmi dobré úrovni a doporučuji ji k obhajobě. 

 

Oponent bakalářské práce: 

Jméno, tituly: Mgr. Jan Gajdošík, Ph.D.        

V Praze dne:  10.6.2022       Podpis: 

 

 


