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náročnost tématu na úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná 

teoretické znalosti  x  

praktické zkušenosti  x  

podkladové materiály (vstupní data) a jejich 

zpracování 

 x  

 

kriteria hodnocení práce úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná nelze hodnotit 
stupeň splnění cíle práce  x   
samostatnost při zpracování tématu  x  nelze hodnotit 
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 … 

vysoké průměrné nízká   nejsou 

    
použití analýz, matem. Statistických a jiných 

metod, komparací apod. 

ve velké míře přiměřené částečné absentuje 

    
využitelnost námětů, návrhů a doporučení 

k řešení problému 

ve větší míře částečná nižší nevyužitelnost 

    
obsah a relevantnost příloh v textu či příloh. 

Části BP (tabulky, grafy, propočty apod.) 

vysoce 

funkční 

funkční méně funkční neuspokojivé 

    

 

Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 

 nebo  podtrhněte 

 přiměřené 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Připomínky a otázky k obhajobě: 

 

Zpracovaná bakalářská práce kompiluje literaturu týkající se sportovního tréninku, kde je 

dostatečně pracováno s českou literaturou, ale již méně se zahraniční literaturou, což tuto 

teoretickou část práce ochuzuje. Navíc je v práci několik kapitol, které se navazující práci 

praktické dotýkají jen okrajově. Na str. 43, na obrázku absentuje kužel s označením „D“. 

Ve výzkumné části jsou vhodně zvoleny metody vůči cíli práce, ale chybí vysvětlení jejich 

výběru a využití. Hypotézy vychází z praktických zkušeností uchazeče a neopírají se o 

literaturu z teoretické části, či literaturu jinou. Práce nicméně splňuje potřebné formální 

požadavky, i když  závěru práce uchazečka neudává žádný přínos k praxi.  

 

Otázky k obhajobě: 

 

1- Proč bylo vybrán Kendallův korelační koeficient? Je přísnějším kritériem nežli 

Pearson r?  

2- Jaký je význam excentrické izokinetické síly pro kondiční předpoklady a prevenci 

zranění? 

 

 

Práce    je/není   doporučena k obhajobě   

 

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