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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    

 
kriteria 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.) 

x    

 
Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte:  
 
 
Práce    je   -   není   doporučena k obhajobě  
 
Navržený klasifikační stupeň: výborně 
Do rámečku vypsat slovní hodnocení z této škály: výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl/a 
 
 
 
 
 
 



Předložená závěrečná práce si klade za cíl objasnit profil a vztahovou analýzu mezi parametry 
síly a rychlosti u hráčů amerického fotbalu. Tento u nás poměrně rozvojový sport získává na 
popularitě, i když v USA je stále považován za sport č. 1. Objasnění poznatků z oblasti 
sportovního tréninku, efektivity rozvoje pohybových schopností, specifického přístupu ke 
stimulaci a verifikaci předpokladů na základě typologie hráčského postu je v našich 
podmínkách originální. Z uvedeného důvodu je téma práce zajímavá, náročná až odvážná za 
účelem sestavení bakalářské práce.  
Teoretická část práce je sestavena na 19 stranách s dobrou logickou stavbou práce, správnou 
sekvenční strukturou řešeného problému. Obsahuje množství originálních informací z oblasti 
silových a rychlostních předpokladů v afinitě na řešený problém v oblasti amerického fotbalu. 
Teoretická část je vhodně doplněna o převážně zahraniční literaturu s renomovaných 
karentovaných zdrojů.  
Cíl práce je formulován jasně, hypotézy vycházejí z aktuální platné teorie o vztahu mezi 
pohybovými schopnostmi. Úkoly práce umožňují po jejich splnění verifikaci stanovených 
hypotéz.  
Metodická část práce má správnou strukturu a umožňuje plnou reprodukovatelnost výzkumu.  
Empirická výsledková část je sestavena na 20 - ti stranách. Je obsahově velmi bohatá na 
informace, text vhodně doplňují tabulky a grafy prezentovaných údajů z výzkumu. Výsledky 
jsou prezentovány srozumitelně a přehledně. Je potřeba ocenit vysoké analytické schopnosti 
autora při použití matematicko - statistických postupů (korelační vztahy, normování hodnot, 
regresní přímka a další). Tyto postupy jsou na úrovni bakalářské práce nadstandardní.  
V části diskuse autor polemizuje o zjištěných výsledcích a konfrontuje zjištění jak se 
zahraniční literaturou, tak vlastní invencí. V této části autor také odpovídá na stanovené 
hypotézy.  
Závěr práce je sestaven na 3 stranách a obsahuje sumarizaci poznatků a nabízí doporučení 
využitelnosti práci ve sportovní praxi.  
Závěrem chci zmínit vysoký zájem autora o danou problematiku, samostatnost při jejím řešení 
(hlavně diagnostiku pohybových schopností), přehled a práci v indexovaných citačních 
databázích.  
Práci připouštím k obhajobě a hodnotím známkou výborně. 
 
Otázky k obhajobě:  
 

1. Jak si autor vysvětluje nejhorší výsledky rychlostních testů ve skupině OL (offensive 
lineman) ve srovnání s jinými skupinami? (Str. 45, Obr. 3).  
 

2. Čím si vysvětluje zvýšení korelačních vztahů mezi silovými a rychlostními indikátory 
před a po přepočtení výkonů silových testů na relativně hodnoty? (Tabulka 18 a 19) 
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