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Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu 

Laboratoř sportovní motoriky 

Posudek oponenta bakalářské práce 

Jméno posluchače Ondřej Zavičák 

Téma práce Posilování dolních končetin ve fitness centru 

Cíl práce 

 

Cílem bakalářské práce bylo vytvořit přehled pro posilování dolních 

končetin ve fitness a pro lidi, kteří se rozhodli tomuto posilování 

věnovat. 

Vedoucí bakalářské práce Prof. Ing. Václav Bunc, CSc. 

Oponent bakalářské práce Mgr. Barbora Strejcová 
 

Rozsah práce  Celkem 70 stran 

stran textu 60 stran (včetně příloh) 

literárních pramenů (cizojazyčných) 18 českých, 1 článek v angličtině a 1 internetový zdroj 

tabulky, grafy, přílohy  
 

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   doporučena k obhajobě.  
 

Navržený klasifikační stupeň: Velmi dobře 
Do rámečku vypsat slovní hodnocení z této škály: výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl/a 
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Otázky k obhajobě:  

1) Jaký máte názor na nový druh cvičení „Zumba“ a mohl byste odhadnout kolik % žen 

chodí do fitness na cvičení na strojích a kolik na skupinová cvičení stejného a podobného 

zaměření. 

2) Proč neposilují muži tak důkladně dolní končetiny, hýždě a boky jako ženy? Jaká skupina 

(muži/ženy) posiluje více břišní svalstvo? 

 

Doplňující komentář k hodnocení práce: 

 

Autor se velmi podrobně zabýval kosterními svaly dolních končetin a jejich hodnocení z hlediska 

tendence ke zkracování nebo oslabení. Dále pak popisu diagnostiky těchto disbalancí. V další části 

se autor zaměřil na rozvoj svalů dolních končetin a dokonce přikládá množství cviků a dává důraz 

na jejich správné provedení. Je škoda, že v tréninkových metodách rozvoje síly použil jako zdroj 

jednoho autora. Jistě se o rozvoj svalů dolních končetin zabývají i jiní autoři. Dále pak hodnotí 

rozdíl ve cvičení mužů a žen. 

Po vydařeném úvodu se v praktické části uvádí nějaké otázky, které však nejsou hypotézami. Proto 

bych žádala při obhajobě uvést správné hypotézy. Nadále se mi zdá, že úkoly a dílčí kroky obsahují 

velmi podobná vyjádření.  

Výsledky, diskuze a závěry jsou pak zpracovány na velmi dobré úrovni a směřují k cílům práce. 

Téma práce bylo nápadité a zajímavé, celkově je práce (kromě hypotéz) zpracována na velmi dobré 

úrovni. Navrhuji ji k obhajobě a navrhuji klasifikaci velmi dobře.  

 

Oponent bakalářské práce: 

Jméno, tituly:  Mgr. Barbora Strejcová        

V Praze dne:  1. 9. 2011       Podpis: 

 

 


