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Zhodnocení formální stránky: 

Předložená bakalářská práce má rozsah 90 stran, je členěna do 10 kapitol, obsahuje 3 

obrázky, 4 tabulky a 5 příloh ve formě tabulek a grafů výsledků výzkumného měření včetně 

fotodokumentace. Rozsahem splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci. Z hlediska 

formálních náležitostí má předložená práce dílčí - následující nedostatky: 

- Za vloženým zadáním bakalářské práce autor omylem zkopíroval část seznamu 

literatury z předposlední kapitoly 

- Práce by měla být explicitně v obsahu vymezena na teoretickou část (je uvedena) a na 

praktickou resp. výzkumnou část (chybí) 

 

Drobným typologickým nedostatkem jsou z hlediska grafické úpravy textu občasné, 

zbytečně velké mezery v textu mezi odstavci i kapitolami.  

Stylistická a jazyková úroveň práce je v souladu s požadavky kladenými na úroveň 

bakalářské práce.  

Rozsah uvedené literatury a zdrojů je aktuální a dostačující – celkem 24 titulů včetně 

internetových. Užití formy citací je správné.  

Zhodnocení tématu práce: 

Téma práce je relevantní, práce je zaměřená na problematiku kondiční kulturistiku 

orientovanou na dorostenecký věk. Téma je aktuální a správně vymezeno. 

Zhodnocení cílů a úkolů práce: 

Cíl předkládané bakalářské práce (BP) je formulován stručně, srozumitelně, je 

v souladu s názvem práce i s výzkumnými otázkami a byl splněn. Úkoly práce, které jsou 

formulovány v práci, vycházejí logicky správně z výzkumných otázek a z problému práce.  

Zvolená metodika je bez výhrad. Autor použil několik výzkumných metod včetně 

pedagogického experimentu, měření antropometrických dat či rozhovor apod.  

 



Zhodnocení obsahové a metodologické stránky:  

V práci není explicitně uveden problém práce jako samostatná kapitola. 

Teoretická část podrobně analyzuje kulturistiku ze všech důležitých hledisek včetně 

potenciálních rizik a nebezpečí až po jednotlivé tréninkové způsoby a jejich fyziologickou 

účinnost. Jednotlivé kapitoly práce jsou přehledné a logicky strukturované, obsahově 

vyvážené. Poměr teoretické a výzkumné části práce je taktéž odpovídající. Autor si stanovil 3 

výzkumné otázky, které ověřoval výzkumným šetřením za pomocí výše uvedených metod. 

Aplikovaný program cvičení trvající 6 měsíců podle subjektivního vyjádření probanda byl 

efektivní, zajímavý, dotyčná osoba se po absolvování uvedeného programu cítila mnohem 

lépe – jak po fyzické, tak i psychické stránce. Stanovená první a třetí otázka se však dle 

vyjádření autora v Diskuzi nepotvrdila. Výzkumné otázky jsou velmi pečlivě a podrobně 

verifikovány a interpretovány. Vytvořený tréninkový plán dobře zohledňuje věkovou 

kategorii, pro kterou je určen. 

Výsledné zhodnocení práce a závěr posouzení: 

Bakalářská práce je zpracována pečlivě. Jako vedoucí práce pozitivně hodnotím 

přístup a snahu autora k celé práci, jejíž zpracovávání bylo nepochybně poměrně pracné. 

Vytvořený tréninkový plán může dobře posloužit jako jedna z vhodných možností, jak 

koncipovat tréninkový program pro příslušnou věkovou skupinu a poskytuje zajímavou 

alternativu relevantního tréninkového modelu.   

Předložená bakalářská práce splňuje podmínky a nároky kladené na bakalářskou práci 

a doporučuji tuto práci k obhajobě. 

 

Doplňující otázky k obhajobě: 

1) Vyjádřete se k připomínkám oponenta práce. 

 

 

  

 

 

V Praze, dne 24.04.2012                                                    PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D. 

 

 

 

 



  

 


