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1. Aktuálnost tématu, obsahová struktura práce, formulace problému a cíle práce. 

    Student si pro svou práci zvolil historické téma,  ve kterém zpracoval významné 

úspěchy všech našich závodníků v hodu oštěpem. Práci doplnil o historii, pravidla a 

techniku hodu oštěpem a o sportovní vývoj těchto sportovců.     

                 
 

2. Úroveň teoretické části, komplexnost analýzy zkoumaného problému, kvalita práce     

 s literaturou (odkazy, citace, počet a druhy využitých informačních zdrojů apod.) 

    Student zde prokázal schopnost pracovat s literaturou a ke zpracování využil 17 

literárních a 48 elektronických zdrojů. To je značný počet i když se to týká historie sportu.

           

  

3. Formulace hypotéz, jejich provázanost na problémy a cíle práce. 

    Vzhledem k charakteristice práce zde nebyly stanoveny žádné hypotézy.   

            

 

4. Metody testování hypotéz, jejich vhodnost a logika postupu práce. 

    Viz. bod 3.                        

 

5. Úroveň analýzy a interpretace výsledků (statické zpracování, přehlednost výsledků, 

 grafů, tabulek aj.), zaměření a úroveň diskuse. 

    Výsledky jsou zpracovány písemnou formou a jsou doplněny vhodnými tabulkami a 

grafy, které přispívají k názornosti a srozumitelnosti práce a jsou uvedeny v příloze. 

                      
 

6. Formulace závěrů (přiměřenost, jasnost, konkrétnost, stručnost, vazba na problém, cíl 

 a hypotézy), přínos a využití výsledků. 

    Takto zpracované výsledky budou jistě přínosem pro tělovýchovné pracovníky, kteří se 

zabývají historií atletiky.           

    
 

7. Formální stránka práce (jazyková a stylistická úroveň, úprava, přehlednost text, 

 dodržení norem rozsahu práce, bibliografické citace apod.). 

    Po formální stránce práce odpovídá požadavkům na ni kladeným.Vyskytují se zde 

drobné chyby v textu. Vhodně zvolené přílohy napomáhají přehlednosti práce.  



            
 

8. Celkové hodnocení práce (přehlednost, přístup a samostatnost autora při zpracování, 

 jeho informovanost o metodologii vědecké práce apod.). 

    Práce je přehledně zpracována a jsou zde uvedeni všichni naši sportovci, kterým se 

podařilo dosáhnout významného umístění v tomto sportovním odvětví.   

           
 

Práci k obhajobě   doporučuji 
 

Návrh klasifikace: velmi dobře 
 

Otázky k obhajobě: 1) Doplňte techniku hodu oštěpem stručným biomechanickým 

                                       rozborem-skládání a rozklad působících vektorů. 
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