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1. Aktuálnost tématu, obsahová struktura práce, formulace problému a cíle práce. 
Autor si téma své bakalářské práce zvolil z důvodu osobní dlouhodobé zainteresovanosti v oblasti 
kondiční kulturistiky. Cíle práce, které si stanovil, jsou jasně, srozumitelně a stručně formulovány. 
Struktura práce má logický charakter. Zvolené téma hodnotím jako aktuální. 

                         
2. Úroveň teoretické části, komplexnost analýzy zkoumaného problému, kvalita práce         
    s literaturou (odkazy, citace, počet a druhy využitých informačních zdrojů apod.) 
Teoretická část je jako komplex kvalitně zpracována. Poměr teoretické a výzkumné části práce je vyvážený.  
Rozsah uvedené literatury a zdrojů je aktuální a dostačující – celkem 27 titulů včetně internetových. Užití 

formy citací je správné. Vysoce hodnotím přílohovou část práce.      
  
3. Formulace hypotéz, jejich provázanost na problémy a cíle práce. 
Formulace jednotlivých výzkumných úkolů vychází ze stanoveného tématu práce a je v souladu s jejími 
cíli.               
  

 4. Metody testování hypotéz, jejich vhodnost a logika postupu práce. 
Autor pro ověření výzkumných otázek použil několika metod – měření, testování a T- test. Výzkumné 
metody plně postačují k ověření stanovených výzkumných úkolů i k potřebám práce. 

 
5. Úroveň analýzy a interpretace výsledků (statické zpracování, přehlednost výsledků,  
    grafů, tabulek aj.), zaměření a úroveň diskuse. 
Výsledky jednotlivých šetření jsou přehledně zaznamenány, vyhodnoceny a pregnantně interpretovány 
v tabulkách. Velmi cenná je fotodokumentace v příloze. Vytvořený tréninkový plán je pro danou věkovou 
kategorii vhodně vytvořen, avšak autor i přes upozornění v teoretické části, že stravování hraje v rozvoji 
silových dispozic velmi výraznou roli, toto vůbec ve výzkumné části nezohledňuje a do tréninku 
nezahrnuje. Diskuze je věcná a logická. 
 
6. Formulace závěrů (přiměřenost, jasnost, konkrétnost, stručnost, vazba na problém, cíl  
    a hypotézy), přínos a využití výsledků. 
Závěr práce jasně, konkrétně a srozumitelně shrnuje problematiku rozvoje silových dispozici vytvoření 
vhodného tréninkového plánu pro příslušnou věkovou kategorii a poskytuje možnost alternativního 
využití i pro další věkové kategorie. V diskuzi a v závěrech práce autor uvádí některé své dojmy, které 
nemá podložené žádným svým výzkumem a výsledky např. (str. 52) „Při nabrání svalového objemu je 
velmi důležitá výživa, která může tvořit až 70 % snažení o nabrání svalového objemu. V každém jídle je 
důležité přijmout dostatek bílkovin i sacharidů …“, nebo „Domnívám se, že tento výsledek je ovlivněn 
zejména genetickými předpoklady testovaných osob.“   

                
 



 
7. Formální stránka práce (jazyková a stylistická úroveň, úprava, přehlednost text,  
    dodržení norem rozsahu práce, bibliografické citace apod.). 
Po formální stránce bakalářská práce splňuje požadavky na ni kladené.  
Práce je přehledná, ale po jazykové a stylistické stránce ji lze vytknout drobné stylistické nedostatky (str. 
18, 2. odstavec; str. 6 bod 3.5.2) Práce splňuje požadavky na ni kladené.     
            

8. Celkové hodnocení práce (přehlednost, přístup a samostatnost autora při zpracování,  
     jeho informovanost o metodologii vědecké práce apod.). 
Bakalářská práce je zpracována svědomitě a pečlivě. Z práce je patrné, že autor pracoval samostatně 
s velkým osobním nasazením a při své práci vhodně využil uvedenou literaturu i informační zdroje.  

                
Práci k obhajobě - doporučuji 
Návrh klasifikace: 
 
Otázky k obhajobě:  
1) Vysvětlete, proč u probandů nedošlo ke snížení hodnot podkožního tuku i přes nárůst zatížení. 
 

2) Autor uvádí: „Celkový nárůst objemu u všech testovaných osob oproti původnímu stavu byl pouze 
minimální, v průměru jde jen o 1,78 %“. Čím si autor takto naměřené výsledky vysvětluje? 

 
3) Autor na str. 25 uvádí: „ Zda je tělo již dostatečně zotaveno, poznáme nejlépe ráno po probuzení 
kontrolou pulsu v klidu. Když je puls zrychlený, tělo dává najevo, že ještě není dostatečně zotaveno“. 
Uveďte příklad některého z testů stanovujících stupeň únavy před zátěží.  
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