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Téma práce 
Využití měřiče vnějšího výkonu ve sportovní přípravě cyklistů a 

triatlonistů ČR 

Cíl práce 

 

Cílem je zjistit, jaké je využití měřiče sportovního výkonu pro řízení 

tréninků a plánování optimálních tréninkových dávek.  

Vedoucí bakalářské práce PaedDr. Josef Horčic, Ph.D. 
Oponent bakalářské práce Mgr. Lenka Kovářová, Ph.D., MBA 

 

Rozsah práce  50 

stran textu 40 

literárních pramenů (cizojazyčných) 30 (6) 

tabulky, grafy, přílohy Tabulky 4; Obrázky 5; Grafy 9+ Přílohy 1 
 

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   

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 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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Otázky k obhajobě:  

Autor nabývá optimismu ve vztahu k počtu sportovců, kteří využívají wattmetry v ČR. Byl 

provedený výběr respondentů opravdu randomizovaný?  

Ve výsledkové části nejsou graficky zpracovány všechny odpovědi ankety (porovnání triatlonisté x 

cyklisté). Byly nalezeny rozdíly mezi těmito skupinami v typu měřiče, který používají?  

Proč je v řízení tréninku stále nezbytný monitoring SF, resp. v čem není nahraditelný wattmetrem?  

 

Doplňující komentář k hodnocení práce: 

Interpunkce na konci věty se zařazuje až za citaci. Autor se v textu potýká s termíny dotazník a 

anketa, je třeba je odlišovat. Poslední list zřejmě do této práce nepatří. 

 

 

Oponent bakalářské práce: 

Jméno, tituly:  Mgr. Lenka Kovářová, Ph.D., MBA        

V Praze dne: 31.8.2011      Podpis: 

 

 


