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Rozsah práce   

stran textu 75 

literárních pramenů (cizojazyčných) 42(6) 

tabulky, grafy, přílohy 6, 8, 4 
 

úroveň 
Náročnost tématu na 

výborně velmi dobře dobře nevyhověl/a 

teoretické znalosti x 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 x   

práce s českou literaturou včetně citací   x  

práce se zahraniční literaturou včetně 

citací 
  x  

adekvátnost použitých metod x x   

hloubka provedené analýzy x    

stupeň realizovatelnosti řešení x x   

formální úprava práce (text, grafy, 

tabulky) 
x    

stylistická úroveň x    

nároky DP na podkladové materiály, 

konzultace, průzkumy 
x 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 DP (tabulky, grafy, propočty 

apod.) 

x x   

Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 
 
Práce    je   doporučena k obhajobě.  
 

Navržený klasifikační stupeň: velmi 
dobře 
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Otázky k obhajobě:  

1. Jaké další kompenzační postupy v průběhu herního období a přípravné fáze byste 
zvolila u dané skupiny hráček? 

2. Je z hlediska tréninkového procesu nutná individualizace kompenzačních postupů? 
3. Podle jakých kriterií byste nastavila kompenzační program v průběhu sezóny? 
4. Čím si vysvětlujete nepotvrzení H3? 

 
Doplňující komentář k hodnocení práce: 

Problematika zpracovaná kandidátkou v rámci DP je vysoce aktuální z hlediska zacílení 

zvoleného postupu cvičení pro zvolenou skupinu sportovců. Kompenzační postupy jsou nedílnou 

součástí tréninkového procesu vrcholových sportovců a na základě toho kladně hodnotím výběr 

tématu DP.  

Jedná se obecně o problematiku, která se v moderním sportu dostává do popředí zájmu jak 

trenérů, tak samotných hráčů.  

V teoretické části bych uvítal konkrétnější zmínku o vhodných formách kompenzací 

v průběhu sezóny či přípravného období. Jako limitní hledisko v předložené práci shledávám 

nadbytečnou kap. 2.7., která bez bližší provázanosti s fakty v rešeršní části nedává smysl. 

Naopak experimentální část je zpracována poměrně pečlivě s přihlédnutím k moderním 

postupům aplikovaným v současném tréninkovém procesu. Kvalitu DP snižuje několik 

nepozorností při citování rešeršních zdrojů mimo platnou citační normu (přímé citace v kap. 2.2. až 

2.6.2. Jako problematickou při hodnocení práce vidím uvedenou použitou literaturu ve velké míře 

shodnou  s dříve řešenou BP. 
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