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Téma práce
Charakteristika triatlonisty účastnícího se seriálu mistrovství České 
republiky v triatlonu a českého poháru Age groups v triatlonu

Cíl práce
Na základě vybraných determinantů sportovního výkonu 
charakterizovat triatlonistu, který se účastní dvou nejvyšších soutěží 
v České republice.

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

Rozsah práce
stran textu 65
literárních pramenů (cizojazyčných) 34 (7)

tabulky, grafy, přílohy Tabulky – 20, Obrázky –3, Grafy – 17, Přílohy – 1(3 str.)

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.
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.

Navržený klasifikační stupeň: velmi dobře 
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Otázky k obhajobě:

1. V čem se bude lišit charakteristika triatlonisty zaměřeného na podávání špičkových 
výkonů v krátkém triatlonu od charakteristiky triatlonisty zaměřeného na účast 
v poháru Age Groups?

Doplňující komentář k hodnocení práce:
- pečlivě zpracovaná BP, jak teoretická tak praktická část
- drobné stylistické a obsahové nedostatky:

o str. 14 – faktorů sportovního tréninku (nebo výkonu?)
o str. 24 – na popud syna (otce?)
o str. 26 – SCM CSTT (SCM ČSTT) 
o str. 30 – vnějších vlivů (předtím se používá ..faktorů, determinant?) 
o Str. 32 – služby fyzioterapeuta jsou nákladnou formou regenerace !? 
o Str. 36 – nesouhlasí počty – 55 celkem (21 žen, 44 mužů) 
o Str. 40 – možnosti více odpovědí ? – jak může někdo zaškrtnout pouze bod a) nebo 

b) když byl vybrán z účastníků ČP v roce 2010?
o Str. 48 – 1x týdně ? (viz také str. 59)
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