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1. Aktuálnost tématu, obsahová struktura práce, formulace problému a cíle práce.
Autor si vybral téma dle vlastního sportovního zaměření. Cíl je v souladu s tématem a
problémem práce.

2. Úroveň teoretické části, komplexnost analýzy zkoumaného problému, kvalita práce s literaturou
V teoretické části se autor příliš zabývá historií veslování. Pro větší přehlednost práce bych
doporučila jinak strukturovat kapitolu č.3. Do této kapitoly je sloučen přehled váhových kategorií (z
čehož plyne i název kapitoly), a podkapitoly věnované charakteristice sportovního výkonu. Z obsahu
práce však tento fakt není vůbec patrný. S literaturou pracuje autor obratně, ale nedodržuje citační normu.
Používá označení citací pomocí čísel, jednu citaci však uvádí pod dvěma čísly (např. str.25) a tato čísla
pak nejsou ve shodě se seznamem literatury.

3. Formulace hypotéz, jejich provázanost na problémy a cíle práce.
Hypotézy jsou formulovány jednoduše, jasně a srozumitelně. Jsou v souladu s cílem práce.

4. Metody testování hypotéz, jejich vhodnost a logika postupu práce.
Ve výzkumné části bylo použito obsahové analýzy textu a dokumentu - tréninkového plánu. Pro
úplnost práce by bylo vhodné doplnit kolik tréninkových plánů bylo v každé kategorii vyhodnoceno.
Postup práce je vhodný a logický.
5. Úroveň analýzy a interpretace výsledků, zaměření a úroveň diskuse.
Výsledky jsou jasně popsány a graficky znázorněny do tabulek a grafů. Diskuse je stručná, věnuje
se verifikaci hypotéz.
6. Formulace závěrů přínos a využití výsledků.
Závěry jsou velice stručné, ale jasné a vztahují se k cíli práce.

7. Formální stránka práce
V práci se vyskytují drobné překlepy a gramatické chyby. Chybí seznam tabulek a grafů. Po
formální stránce však práce vyhovuje požadavkům bakalářské práce.

8. Celkové hodnocení práce
Práce je velice jednoduše strukturovaná, má vytyčený jasný cíl a autor se od něho neodchyluje.
Práce vyhovuje požadavkům na bakalářskou práci.

Práci k obhajobě doporučuji
Návrh klasifikace:
Otázky k obhajobě:
1) Kolik tréninkových plánů jste v jednotlivých váhových kategoriích vyhodnotil?
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