
Posudek vedoucího bakalářské práce předložené Matkem Pirzkallem: 
Retrospektivní analýza výsledků elitních závodníků na horských kolech v 

žákovském věku 

 
 Bakalářská práce předložená Markem Pirzkallem na 46 stranách textu a pěti stranách 

příloh prezentuje samostatné, zajímavé praktické dotazníkové šetření, zaměřené na  

informace o počátcích, průběhu a závodních výsledcích elitních závodníků na horských 

kolech v žákovských kategoriích. S ohledem na skutečnost, že horská kola byla do programu 

LOH zařazena teprve nedávno, je dle mého názoru právě volba dotazovaní profesionálních 

závodníků věnujících se tomuto sportu přínosná.  

M. Pirzkall v úvodu naší spolupráce v návaznosti na diskusi o směřování práce 

verbálně prezentoval zajímavé kontury projektu šetření, které jsme následně upřesňovali. 

Úvodní vize se podařilo proměnit v kvalitní bakalářskou práci. 

 V teoretické části práce autor pracuje s relevantními literárními zdroji. Uvádí základní 

informace k horským kolům i jejich historii, věkovým zvláštnostem, etapám sportovního 

tréninku i specifikům přípravy profesionálních závodníků. Také shrnuje informace k sestavení 

ročního tréninkového cyklu.   

Cíle, úkoly i metodika práce odpovídají požadavkům kladeným na tento typ 

kvalifikačních prací. Na designu dotazníkového šetření oceňuji, že je originální. Také 

vyzdvihuji, že dotazovaní byli výhradně elitní čeští i světoví závodníci.  

Výsledková část je precizně zpracovaná formou přehledných grafů, které jsou 

erudovaně komentovány.  

Diskuse je zpracována fundovaně. 

Stanovené náročné úkoly, které si autor vytyčil v rámci zadání práce, se podařilo 

naplnit. 

Oceňuji skutečnost, že M. Pirzkall při zpracování bakalářské práce prokázal 

předpoklady k samostatné odborné práci. Také kladně hodnotím skutečnost, že autor vždy 

akceptoval a následně do práce precizně zapracoval výstupy z našich konzultací. 

Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.  

V závislosti na průběhu obhajoby doporučuji přeloženou práci hodnotit známkou 

výborně.  

V rámci obhajoby by měl autor zodpovědět následující doplňující otázky: 

1. S jakými obtížemi jste se setkal při komunikaci s dotazovanými? Zvolil byste při 

opakování jiné postupy? 

2. Uveďte možné přínosy Vámi zjištěných výsledků pro dlouhodobé řízení sportovního 

tréninku cyklistů na horských kolech. 
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