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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   

samostatnost při zpracování tématu  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 DP 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: 

 
 

Práce byla součástí většího projektu k hodnocení fyziologické odezvy při stupňované zátěži u 

sportovních lezců. Autor se samostatně podílel na sběru dat i vyhodnocení. V teoretické části 

zpracoval autor vybranou problematiku, vycházel jak z domácí, tak zahraniční odborné 

literatury, avšak zde chybí hlubší analýza kritického výkonu, což by mělo být stěžejní téma 

této práce. Diskuze obsahuje převážně popis několika studií, chybí zde hlubší zarámování 

problematiky v kontextu odborných publikací. Celkovou kvalitu práce snižují překlepy, 

morfologické chyby a občasná nesrozumitelnost v textu, která je nejspíše dána překladem 

z anglických publikací.  

Výsledky programů na plagiáty ukazují vyšší shodu s prací Alžbety Zaťkové, což je dáno 

tím, že obě dvě práce byly součástí většího projektu. 

Přes všechny výtky splňuje práce základní požadavky na závěrečnou práci k obhajobě. 

Otázky k obhajobě 

Jak konkrétně byste tyto výsledky využil při sestavování tréninkových plánů u lezců? 

 

x 



Práce je doporučena k obhajobě 

 
Navržený klasifikační stupeň: 
Do rámečku vypsat slovní hodnocení z této škály: výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl/a 
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