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Cíl práce 

 

Posoudit zda při ovlivňování síly je ve sportovním prostředí 

využíváno nedovolených podpůrných prostředků. 

Vedoucí bakalářské práce PhDr.J.Nekola 

Oponent bakalářské práce Prof.ing.V.Bunc, CSc 
 

Rozsah práce   

stran textu 74 

literárních pramenů (cizojazyčných) 24/2 

tabulky, grafy, přílohy 17/16/1 
 

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 - doporučena k obhajobě.  
 

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

Co rozhoduje o efektu silového tréninku? 

Jaké jsou zásady diety při posilování? 

Jaká jsou zásadní zdravotní rizika dopingu, který by měl podporovat nárůst síly? 

Jaký je rozdíl mezi potravinovými doplňky a léky? 

 

 

Doplňující komentář k hodnocení práce: 

Zajímavé téma, které bohužel při zpracování zůstalo poněkud na „povrchu“ problému. Struktura 

práce je nezvyklá – cíl, hypotézy, úkoly, …. Není asi nejvhodnější používat termín dotazník, 

protože nebyla provedena jeho verifikace. Diskuse je naprosto nedostačující. 
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