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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    
samostatnost při zpracování tématu 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.) 
    

 

Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 

 

Autor si vybral zajímavé téma, které má velmi úzký vztah k jeho zaměření a výsledky práce 

jsou podnětné do sportovní i klinické praxe. Diplomant přistupoval k řešení problematiky 

samostatně, k měření získal reprezentativní soubor, podílel se na realizaci celého měření. Na 

zpracování teoretické části a dokončení práce do finální podoby mu však nestačily síly nebo 

chyběl čas. V abstraktu chybí konkrétní výsledky. Webové citace jsou uváděny nesprávně. 

Proč je autor odlišoval od ostatních citací?  

Dalo by se polemizovat s definicí maximální síly. Svalová síla nemusí být vyvinuta jen vůči 

gravitaci, ale vůči jakémukoli vnějšímu odporu. Handgrip bych doporučoval nahradit českým 

termínem ruční dynamometrie. Reliabilita byla počítána z hrubých skór, ne 

z normalizovaných k tělesné hmotnosti. Budou výsledky stejné? Bylo by žádoucí zmínit 

hodnoty koeficientu reliability. Ve výsledkové části by se neměly opakovat výsledky 



z tabulky v textu. Výsledková část obsahuje úvahy autora, které patří do diskuze. Nesprávně 

je používán termín experiment. Kdy můžeme pozorování nazvat experimentem? 

Autor přes veškeré připomínky zpracoval zdařile závěrečnou práci s ověřitelnými výsledky a 

jasným výstupem do praxe. 

 

Práce    je    doporučena k obhajobě  
 

Navržený klasifikační stupeň: výborně 
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