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Předložená práce svým tématem směřuje do problematiky rozvoje silových schopností 

horních končetin v gymnastických sportech, ve kterých jsou silové dispozice horních končetin 

zásadní pro produkci sportovního výkonu. Zpracovatel práce se konkrétně zabývá srovnáním 

silových dispozic svalů předloktí a ruky (síla stisku), flexorů loketního kloubu, extenzorů 

kloubu ramenního. 

Práce je svým charakterem řešení označena jako průřezová studie, které se účastnilo celkem 

15 participantů rozdělených do třech skupin v závislosti na gymnastickém nářadí, které 

probandi v rámci sportovní přípravy využívají a to nejméně v rozsahu dvou tréninkových 

jednotek týdně. Metodiky měření sílu stisku ruky, flexorů loketního kloubu i extenzorů 

kloubu ramenního, výběr hodnocených parametrů, včetně statistického zpracování dat byly 

použity adekvátně. Stěžejní částí práce je vlastní testování silových schopností. Průběh a 

všechny okolnosti diagnostiky, včetně rozcvičení, seznámení se s testováním a vlastní průběh 

měření jsou vhodně popsány. Výsledky práce jsou odpovídajícím způsobem zpracovány 

vzhledem k použitým metodám.  

Požadovanou úroveň kvality práce s literárními prameny potvrzuje hodnocení míry originality 

práce – celková míra shody 13 %, kdy jednotlivě nepřesahuje shodu 1 %. 

Ze zpracování práce je patrná časová náročnost jejího řešení vyplývající zejména z vlastní 

diagnostiky silových schopností vyžadující osvojení si popsané metody testování silových 

schopností, provedení měření i analýzy dat. Přes klady řešení tématu práce, je jazyková 

úroveň a formální zpracování práce slabou stránkou jejího zpracování. Práce vykazuje řadu 

nedostatků jak po stránce jazykové, tak po stránce formální. Zpracovatel práce při jejím psaní 

nedodržel odbornou terminologii oboru gymnastika, a to zejména při popisu vybraných 

cvičení (např. „přítah“ versus „shyb“, „úchop“ versus „hmat“ atd.), nejednotně jsou rovněž 

využívány pojmy jako disciplína a nářadí, což v mnohých případech snižuje srozumitelnost 

textu. V práci není uvedena samostatná kapitola Cíl a úkoly práce. Absence samostatné 

kapitoly, není vzhledem ke způsobu řešení a charakteru práce zásadní překážkou k její 

obhajobě. Problematické jsou nejednotné formulace cíle práce uvedené v dílčích částech 

(Abstrakt, Úvod, Závěr) práce. 



Souhrnně lze konstatovat, že zpracování práce vykazuje znaky požadovaných standardů 

bakalářské práce. Na zpracování práce oceňuji zejména její orientaci na výzkumnou část. 

Z uvedených důvodů doporučuji práci k obhajobě. Ta však podle mého názoru může být 

úspěšná, pouze tehdy, pokud student zodpoví položené otázky oponenta, členů komise a 

prokáže orientaci v odborné terminologii oboru gymnastika. 

 

Otázky k obhajobě:  

1. V subkapitole 2.8.5 Kruhy uvádíte dělení „Úchopů“. Vysvětlete, v termínech názvosloví 

cvičení na nářadí, rozdíly mezi jednotlivými uvedenými hmaty a popište jejich využití při 

cvičení na kruzích v souvislostech výsledků testování síly stisku, flexorů loketního kloubu. 

2. V práci nejednotně, mnohdy v kontextu textu nesrozumitelně, používáte pojmy nářadí a 

disciplína. Objasněte rozdíl mezi těmito pojmy. 

3. Testování silových schopností bylo provedeno pouze u dominantní horní končetiny. 

Vysvětlete, proč byla zvolena pouze dominantní končetina, a to zejména s ohledem na 

charakter cvičení na vybraných nářadích. 

4. Výběr probandů a jejich rozdělení do třech skupin bylo provedeno na základě kritéria 

„alespoň dvě tréninkové jednotky týdně na vybraném gymnastickým nářadí“. Z textu však 

není patrné, kterému z gymnastického sportu se probandi věnují, jaká je jejich výkonnost či 

doba participace ve sportu. Domníváte se, že např. doba participace ve sportu, výkonnost 

sportovce i druh gymnastického sportu může mít vliv na výsledky? 
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