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Rozsah práce 42 

stran textu 29 

literárních pramenů (cizojazyčných) 20 (5) 

grafy, přílohy 12, 1   
 

úroveň 
Náročnost tématu na 

výborně velmi dobře dobře nevyhověl/a 

teoretické znalosti  X   

praktické zkušenosti X    

podkladové materiály (vstupní data) a 

jejich zpracování 
 X   

 

úroveň 

Kritéria hodnocení práce 
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 
Do rámečku vypsat slovní hodnocení z této škály: výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl/a 
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Otázky k obhajobě:  

 
1. Jak se může snížit (kromě v bakalářské práci zmiňovaný strečink) svalová dysbalance?  

2. Co je cílem strečinku? 

3. Které svalové partie, jsou podle Vás nejnáchylnější na přetížení při návštěvě fitness 

centra?  

 

Doplňující komentář k hodnocení práce: 

 
Téma bakalářské práce shledávám jako zajímavé a přínosné. Posluchač se zaměřil na 

ovlivňování svalové síly a vyhovující posilování. V práci se objevuje současný stav ve fitness 

centrech, také problematika a její klíčové body, což považuji za správné. Autor korektně nezahrnul 

do studie studenty FTVS a pracoval s dotazníky anonymních korespondentů. V závěru posluchač 

nastiňuje design další studie a možnosti rozvoje tohoto tématu. 

Práci vytýkám její formální nedostatky, špatné členění metodologie, popis tabulek nebo 

grafů. Dále pak nedostatky v citační normě a nesrozumitelnou metodiku práce. V neposlední řadě 

v použité literatuře chybí autoři Siff (2003), Brown (2011), Wyattová (2004) a další. 
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