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Rozsah práce 70
stran textu 65
literárních pramenů (cizojazyčných) 13

tabulky, grafy, přílohy    2

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
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/



Otázky k obhajobě: 
1) Kapitoly 8 až 11 na stranách 37 až 40 patří z hlediska obsahového do kap. 1.3.3 Metodika práce. 

Jedná se zde o charakteristiku sledovaného (zkoumaného souboru). Kap. 1.3.3.1 Popis 
sledovaného souboru má jednu stránku a o družstvech (hráčkách) neříká téměř nic. Proč nebyly
výše uvedené kapitoly zařazeny do „Metodiky“?

2) Analýza skokanského zatížení nebyla příliš hluboká. Spočívala pouze v provedení četnosti 
výskoků u hráček jednotlivých specializací. O jaký druh zatížení se jednalo ? Nemohl být 
zjišťován alespoň vztah četnosti k úspěšnosti hráček ve zvolených HČJ ? 

3) Žádné statistické metody a analýzy, ani charakteristiky nebyly použity . Proč? Je zjišťování 
pouze četnosti výskoků dostatečným ukazatelem skokanského zatížení nebo jej lze 
charakterizovat i dalšími způsoby?

Doplňující komentář k hodnocení práce:

Nemám

K práci mám následující připomínky:

Žádné nejsou

Doporučení k úpravám:

Nemám

Závěr oponentského posudku:

Bakalářská práce má velmi dobrou úroveň, kterou však snižují nedostatky uvedené v bodech 
1 až 3 v „Otázkách k obhajobě“. Svou úrovní však splňuje požadavky na bakalářské práce. Proto ji 
doporučuji k obhajobě.

V Praze dne: 29. 4.2013 Podpis:  doc. PhDr. Jaroslav Buchtel, CSc. 


