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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

Práce    je   doporučena k obhajobě.
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Otázky k obhajobě: 

Jaké situace, podmínky, faktory mohou v průběhu cyklistické části závodu pozitivně či 
negativně ovlivnit celkový výkon v STT, KTT či DTT?

Proč je tak výrazný rozdíl vlivu cyklistické části  na celkový výkon u sledovaných závodů 
disciplín s a bez draftingu?

Doplňující komentář k hodnocení práce:
Pečlivě zpracovaná BP, především praktická část (str.26-41) splňuje parametry odborné práce na 
vysoké úrovni. Výběr metod je adekvátní tématu sledování. V hlavní části považuji za 
problematickou charakteristiku složek sportovního výkonu a jako specifiku triatlonu tzv. „ostatní 
faktory“ – klimatické vlivy, vybavení, atd. (str.14-15)
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