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Cíl práce 
 

Zjistit zatížení hráče golfu v průběhu hry na základě sledování 
srdeční frekvence a zhodnotit jej ve vztahu ke komponentám 
Zdravotně orientované zdatnosti. Dílčím cílem bylo zjistit rozdílnost 
zatížení mezi tréninkovým a soutěžním kolem. 

Vedoucí bakalářské práce Mgr. Tomáš Gryc 
Oponent bakalářské práce Prof. Ing. Václav Bunc, CSc. 

 
Rozsah práce 46 
stran textu 34 
literárních pramenů (cizojazyčných) 40 / 23 
tabulky, grafy, přílohy 16/1/4 

 
úroveň 

Náročnost tématu na 
výborně velmi dobře dobře nevyhověl/a 

teoretické znalosti  x   
praktické zkušenosti x    
podkladové materiály (vstupní data) a 
jejich zpracování 

 x   

 
úroveň 

Kritéria hodnocení práce 
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     
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   -   není   doporučena k obhajobě.  
 
Navržený klasifikační stupeň: Výborně / velmi dobře 

Do rámečku vypsat slovní hodnocení z této škály: výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl/a 
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Doplňující komentář k hodnocení práce: 
 Výběr tématu lze hodnotit jako aktuální a to s ohledem na golf, jako jeden z rychle se 
rozvíjejících sportů v České Republice a jako jednu z možností ovlivňování komponent Zdravotně 
orientované zdatnosti. Při sběru dat studentka dobře spolupracovala s probandem, včetně přesného 
instruování probanda k samostatné práci s přístrojem GARMIN. Zadávané úkoly plnila svědomitě, 
námitky a komentáře k práci byly svědomitě zapracovávány.  
 Celkově studentka prokázala vysokou míru samostatnosti v průběhu realizace celé bakalářké 
práce. 
 
Vedoucí bakalářské práce: 
Jméno, tituly:   Tomáš Gryc, Mgr.       

V Praze dne:   6.9.2012      Podpis: Gryc 

 

 


