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Vytvoření přehledové studie týkající se odlišnosti mezi muži a 

ženami, zjištění rozdílů ve způsobilosti pro herní výkon a shrnutí 

aktuálních předpokladů hráček pro herní výkon ve fotbale. 

Vedoucí bakalářské práce PhDr. Mario Buzek, CSc. 

Oponent bakalářské práce Mgr. Eva Vaidová 
 

Rozsah práce 77 

stran textu 70 

literárních pramenů (cizojazyčných) 79 (66) 

obrázky, tabulky, přílohy 0, 8, 0   
 

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: Výborně – Velmi dobře 
Do rámečku vypsat slovní hodnocení z této škály: výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl/a 
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Otázky k obhajobě:  

 

1. V textu uvádíte jednotlivé pohybové schopnosti (kondiční faktory) a každou z nich dále 

rozlišujete dle vybraných autorů. Které z uvedených pohybových schopností považujete 

za stěžejní pro výkon hráčky v utkání? 

2. Jaká je Vaše osobní zkušenost s kondiční připraveností hráček v českých ženských 

ligách? 

3. Jaká je Vaše osobní zkušenost s obsahem TJ u ženských českých fotbalových týmů? 

4. Přizpůsobují trenéři v českých podmínkách tréninkové zatížení ženskému organismu? 

 

Doplňující komentář k hodnocení práce: 

 

Téma bakalářské práce je zajímavé a přínosné. Ve světě se problematikou ženského fotbalu 

zabývá již řada autorů a počet studií každoročně roste. V České republice je tématika ženského 

fotbalu stále ještě v „plenkách“, ale i zde se již objevily studie zaměřené na tuto problematiku.  

Studentka využila v rámci své práce dostatečné množství literatury s převahou zahraničních 

studií. Jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují, ale v textu chybí zdůvodnění zvolené 

návaznosti. Určité nedostatky vidím v nesjednocené citační normě a terminologii (například 

brankářka – gólmanka) a také v neuvedení poměrně velkého počtu autorů citovaných v textu 

v seznamu použité literatury (napočítala jsem jich přes 30!). Dále v některých částech práce chybí 

uvedený zdroj informací (například 1. a 2. odstavec na straně 9). I přes výše zmíněné nedostatky lze 

práci doporučit k obhajobě, a pokud studentka zodpoví otázky k obhajobě, navrhuji klasifikační 

stupeň výborně.  

 

 

Oponent bakalářské práce: 

Jméno, tituly:  Eva Vaidová, Mgr.        

V Praze dne: 9. 5. 2014        Podpis: 

 

 


