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Deskripce přenosu hmotnosti v průběhu patovacího úderu a 

posouzení interindividuální a intraindividuální stability provedení na 

základě parametrů přenosu hmotnosti a přesnosti patování  

Vedoucí bakalářské práce Mgr. Tomáš Gryc 

Oponent bakalářské práce Mgr. Pavel Hráský 
 

Rozsah práce 51 

stran textu 48 

literárních pramenů (cizojazyčných) 20(17) 

tabulky, grafy, přílohy 4,2,0 
 

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 x   

stupeň realizovatelnosti řešení x 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 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 
Do rámečku vypsat slovní hodnocení z této škály: výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl/a 

 

 

 



 2 

 

Doplňující komentář k hodnocení práce: 

 
Problematika zpracovaná kandidátem v rámci BP je vysoce aktuální z hlediska 

diagnostického i vlastního přenosu do tréninkového procesu. Jedná se o problematiku, která je pro 

vrcholové hráče doporučitelná jednak jako screening a jednak jako případný feedback s možností 

navázání dalších diagnostických metod. Na základě tohoto kladně hodnotím výběr tématu BP.  

Rešeršní část práce je přehledně zpracována, ukazuje na kritický tematický nedostatek 

v českém písemnictví.   

Experimentální část je velmi dobře zpracována, jedinou výtku mám pouze k poněkud 

nepřehledné formě textové části uvedených dat  v kapitole 4.  

 

Obsahové a formální chyby: 
- termín váha místo hmotnost  

 

 

Otázky k obhajobě:  
1. Máte představu o velikosti rozdílů v přesnosti patu mezi výsledky vaší studie a zevním 

prostředím? 

2. Je možné výsledky vaší studie zobecnit?  

3. Jaké zvýšení hodnoty směrodatné odchylky či průměrné hodnoty chybovosti očekáváte při 

prodloužení délky patování na delší vzdálenost? 

4. Je možné využít použité metody měření např. při tréninku či rozvoji přesnosti patování? 
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