
1 

 

Katedra tělesné výchovy UK PedF 
 

POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 
 

Autor: Zlata Hylenová 
 
Název práce:  Power jóga jako kompenzační cvičení pro fotbalisty 
 
Vedoucí bakalářské práce: PaedDr. Jana Hájková 
                
 
 

1. Aktuálnost tématu, obsahová struktura práce, formulace problému a cíle práce. 
Studentka si zvolila vlastní téma, které vychází z jejího dlouholetého zájmu o power jógu. Bakalářská 
práce má logickou strukturu. Cíl práce odpovídá názvu práce.                 
 

2. Úroveň teoretické části, komplexnost analýzy zkoumaného problému, kvalita práce s 
literaturou (odkazy, citace, počet a druhy využitých informačních zdrojů apod.) 

Teoretická část práce zpracovává jen tu problematiku, která se vztahuje k výzkumné části práce, tzn., 
power jógu, kompenzační cvičení a pohybovou schopnost flexibilita. Kapitola, která se věnuje fotbalu, je 
maximálně zestručněna a větší důraz je kladen jen na strukturu sportovního výkonu. Je také zdůvodněn 
vztah mezi požadavky na kompenzační cvičení v souladu se strukturou sportovního výkonu fotbalistů. Na 
str. 16 se vyskytuje názvoslovně nepřesný popis „sed na patách v kleku“. 
 

3. Formulace hypotéz, jejich provázanost na problémy a cíle práce. 
Hypotézy jsou dobře zformulovány a vztahují se ke konkrétním testům pohybové schopnosti flexibilita.
      

4. Metody testování hypotéz, jejich vhodnost a logika postupu práce. 
Studentka si zvolila motorické testy, které jsou jednoduché a výsledky prokazatelné. 
                  

5. Úroveň analýzy a interpretace výsledků (statické zpracování, přehlednost výsledků, grafů, 
tabulek aj.), zaměření a úroveň diskuse. 

Všechny výsledky jsou znázorněny v grafech a řádně interpretovány. V kapitole Diskuze jsou 
vyhodnocovány motorické testy. Studentka se pokusila vysvětlit naměřené výsledky. Je vidět, že 
studentka dané problematice rozumí, protože je schopna dát výsledky do širších souvislostí. 
 

6. Formulace závěrů (přiměřenost, jasnost, konkrétnost, stručnost, vazba na problém, cíl  a 
hypotézy), přínos a využití výsledků. 

Závěry jsou poměrně konkrétní, ukazuje se jasný vztah s názvem, cílem a hypotézami práce. 
 
 

7. Formální stránka práce (jazyková a stylistická úroveň, úprava, přehlednost textu, dodržení norem 
rozsahu práce, bibliografické citace apod.). 

Práce využívá 21 literárních, 12 internetových zdrojů a 2 kvalifikační práce. V teoretické části práce je 
patrné, že studentka zvládá práci s literaturou i zásady bibliografické citace. Práce je doplněna vhodnými 
obrázky a tabulkami. Jazyková i formální úroveň práce je nadprůměrná. Práce má 56 stran.  
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8. Celkové hodnocení práce (přehlednost, přístup a samostatnost autora při zpracování, jeho 

informovanost o metodologii vědecké práce apod.). 
Studentka pracovala samostatně, práce má logickou a jednoznačnou strukturu. Studentka pochopila 
problematiku vědecké práce.  Protokol o vyhodnocení podobností závěrečné práce vykazuje 0 počet 
podobných dokumentů.        
 
 
 
Práci doporučuji k obhajobě.    
 
Návrh klasifikace: 
 
 
 
Otázky k obhajobě:  

1) Víte o nějakém jiném fotbalovém týmu, který využívá power jógu jako kompenzační cvičení? 
 

2) Které cvičení dělalo fotbalistům největší problém? 
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