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Téma práce

Mapování fyzické zdatnosti u kategorie mladších žákyň ve
volejbale.

Cíl práce

Na základě testování zjistit a porovnat tělesnou zdatnost mezi
nejlepšími pražskými kluby.
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Rozsah práce
stran textu
literárních pramenů (cizojazyčných)
tabulky, grafy, přílohy

62 stran
34 včetně 8 cizojazyčných
7 tabulek, 6 grafů a 4 obrázky

Náročnost tématu na

výborně
x

teoretické znalosti
praktické zkušenosti
podkladové materiály (vstupní data) a
jejich zpracování

úroveň
velmi dobře

dobře

nevyhověl/a

x
x
úroveň

Kritéria hodnocení práce

výborně

stupeň splnění cíle práce
logická stavba práce
práce s českou literaturou včetně citací
práce se zahraniční literaturou včetně
citací
adekvátnost použitých metod
hloubka provedené analýzy
stupeň realizovatelnosti řešení
formální úprava práce (text, grafy,
tabulky)
stylistická úroveň
nároky BP na podkladové materiály,
konzultace, průzkumy
použití analýz, matem. statistických a
jiných metod, komparací apod.
využitelnost námětů, návrhů a
doporučení k řešení problému
obsah a relevantnost příloh v textu či
příl. části BP (tabulky, grafy, propočty
apod.)

velmi
dobře
x

dobře

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte:

Práce je doporučena k obhajobě. ANO
Navržený klasifikační stupeň: velmi dobře

x

nevyhověl/a

Otázky k obhajobě:
1) Objasněte význam termínu tělesná zdatnost ve vaší práci?
2) Proč byly vybrány právě tyto testy?
3) Jaké je vaše subjektivní hodnocení sledovaných mladých hráček z hlediska kvality kondice?
4) Jaký vliv má kvalitní či nekvalitní kondiční příprava na herní výkon hráčů?
Doplňující komentář k hodnocení práce:
------K práci mám následující připomínky:
------Doporučení k úpravám:
------Závěr posudku:
Práce má i přes některé drobné nedostatky velmi dobrou úroveň a doporučuji ji k obhajobě.

V Praze dne: 11. 5. 2014
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