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náročnost práce na úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná 

teoretické znalosti  X  

praktické zkušenosti  X  

podkladové materiály, vstupní data a jejich zpracování  X  

 

kriteria hodnocení práce známka 

1 2 3 4 
název práce   X  
téma práce a její aktuálnost  X   
teoretická fundovanost autora   X  
formulace cílů práce    X 
adekvátnost použitých metod  X   
celkový postup řešení   X  
práce s daty a informacemi    X 
hloubka provedené analýzy    X 
členění a logická stavba práce   X  
práce s odbornou literaturou    X 
formální úprava práce (text, grafy, tabulky)   X  
stylistická úroveň    X 
přesnost formulací a práce s odborným jazykem   X  
splnění cílů práce   X  
závěry práce a její formulace    X 
odborný přínos práce a její praktické využití   X  

 

Připomínky a otázky k obhajobě: 

 

Předložená práce je v rozsahu 52 stran a 6 stran příloh, členěna do 8 kapitol. Seznam 

literatury obsahuje 17 relevantních zdrojů a 3 zdroje internetové. Z těchto zdrojů je jeden 

zahraniční a ostatní tuzemské. Studie pojednává o problematice vojenského lezení 

v ozbrojených složkách. Svým charakterem přispívá k řešení problematiky spojené s plněním 

úkolů obranyschopnosti státu. Jedná se o intraindividuální komparativní studii zabývající se 

energetickým výdejem výstupu po laně při dvou způsobech navázání.  

 

Zvolené téma studie aktuálně přispívá k současně řešené problematice a záměrům 

směřování Speciální tělesné přípravy v AČR. 

 

Ve studii shledávám výrazné nedostatky ve formálním zpracování (gramatická a 

stylistická úroveň, citace) a v metodologii. 

V teoretické části práce je nadmíru používáno doslovných citací, které na sebe někdy 

ani nenavazují a text tak činí nesrozumitelným. V některých případech (např. str. 24) není 

dodržena citační norma.   

V cílech práce je uváděna studie na bederním úvazku a v hypotéze je tato studie 

vztahována k úvazku sedacímu. V textu není nikde vysvětlen vztah těchto úvazků a nadále je 

uváděn vždy jeden nebo druhý. V některých případech (str. 32 a 45) je dokonce uváděn název 



bederní sedací úvazek. V klíčovách slovech se však nachází pouze úvazek bederní. Podobné 

je to s názvy jednolanové techniky a výstupy po laně.  

Dále je v práci na str. 12, kapitola 3.1.1, uvedena Vojenská tělesná příprava bez 

dalšího bližšího vysvětlení. 

Na str. 14 je uváděna citace z pomůcky Těl 51 – 1, avšak tato publikace v seznamu 

literatury zcela chybí. 

Na str. 23 a 24 je uvedeno, že v práci jsou podstatné dvě kvality motorických 

dovedností, ale v zápětí jsou uvedeny tři. 

Dle cíle práce se má jednat o komparaci výstupů po laně, ale v testu se uvádí měření 

výstupu a sestupu po laně.  

Dále je ve studii zmíněno měření TF, ale vyhodnocení v práci chybí. Podobně je tomu 

tak i u uváděné kvalitativní analýzy, která v práci rovněž není, přestože se o ní pojednává 

v diskuzi. Postrádám také hlubší popis měřícího přístroje Cortex Metalyzer, který je 

vyobrazen pouze v příloze na fotografii. 

Seznam použité literatury rovněž porušuje normu. Rešerše literatury, a tím tedy i 

samotný náhled do problematiky, je podprůměrná. Není zde uvedena jediná studie týkající se 

zvolené problematiky. 

 

Uvedené nesrovnalosti, a to především ve formálním zpracování, přesahují požadavky, 

které jsou stanoveny pro zpracování bakalářské práce. Z těchto důvodů nedoporučuji práci 

k obhajobě. 

 

Otázky: 

 

1) Jakým způsobem jste posuzoval „specifickou trénovanost probandů v oblasti lezení?“ 

2) Jakým způsobem jste eliminoval získanou zkušenost mezi jednotlivými měřeními při 

výstupu pouze s bederním úvazkem? Zabýval jste se reliabilitou Vašeho testu? 

3) Proč jste zvolil dobu odpočinku 6 minut, když doba zatížení byla 275 s? 

4) Je možné Vaše závěry zobecnit i pro výstupy po laně na delší vzdálenosti jak 5 m? 

5) Jakým způsobem jste přistupoval k rešerši literatury?  

 

 

Práce není doporučena k obhajobě    
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