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Doplňující komentář k hodnocení práce:
Diplomová práce „Silová schopnost jako determinant rychlosti střelby u elitních mladých
fotbalových hráčů“ si vytýčila jako cíl zjistit podmíněnost silových schopností (extenzorů a
flexorů kolena) na rychlost a přesnost střelby u fotbalistů.
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Předložená práce obsahuje 64 textu bez seznamu literatury a příloh. Spolu s nimi činí rozsah
práce 75 stran spolu s 11 tabulkami a 25 obrázky. Teoretický rozbor je obsažen na stranách 11
-27, což by mohlo působit jako relativně malý rozsah, ale nutno podotknout, že je text velice
intenzivně podložen aktuální a především světovou literaturou.
Na stranách 33-56 jsou shrnuté výsledky výzkumu a je potřeba vyzdvihnout přehlednost a
logičnost jak v deskriptivní rovině, tak ve vztahovém zpracování. Na stranách 33 – 56 je
zpracována diskuze, která je na velmi vysoké úrovni jak z hlediska vlastních zjištění, tak
z hlediska diskuze se jinými vědeckými pracemi a to především aktuálních zahraničních
pramenů. Celkový počet literárních zdrojů 87 je opravdu úctyhodný a je nutné ocenit jejich
přímé vztažení jak do teoretické části, tak do části diskusní. V práci lze nalézt drobné
nedostatky jako např. neuvedení měřícího zařízení Stalker ATS v plné citaci (str. 30) a forma
zpracováni 2D analýzy, nebo dvakrát uváděné jednotky v tabulce Tab. 1 (str. 29), ale nijak
nenarušuje a nesnižuje hodnotu předložené práce. Diplomová práce je na velmi vysoké úrovni
a to jak z obsahového tak i z formálního pohledu a lze ji označit jako nadprůměrnou.
Předloženou diplomovou práci hodnotím stupněm výborně.
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