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Téma práce Hodnocení úrovně zdatnosti fotbalových hráčů ve věku 16-17 let 

Cíl práce 

 

Hlavním cílem práce je zjistit úroveň zdatnosti u skupiny pravidelně 

trénovaných fotbalistů ve věku 16-17 let…  

Vedoucí bakalářské práce Mgr. Petr Česák 

Oponent bakalářské práce Mgr. Barbora Strejcová, Ph.D. 
 

Rozsah práce  63 

stran textu 52 

literárních pramenů (cizojazyčných) 41 (3) 

tabulky, grafy, přílohy 18, 9, 8 
 

Náročnost tématu na 
úroveň 

výborně velmi dobře dobře nevyhověl/a 

teoretické znalosti  x   

praktické zkušenosti  x   

podkladové materiály (vstupní data) a 

jejich zpracování 
 x   

 

Kritéria hodnocení práce 

úroveň 

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  

stupeň realizovatelnosti řešení  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   

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:   
velmi dobře 
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Otázky k obhajobě:  

 

 

Doplňující komentář k hodnocení práce: 

 

Tato práce se zabývá porovnáním výsledků tělesného složení a vybraných motorických testů u dvou 

skupin. Autor srovnával skupinu fotbalistů a skupinu nesportujících jedinců ve věku 16-17 let.  

Výběr použité literatury a citace v textu je obecně na dobré úrovni. Postrádám nové informace, 

nové zdroje o tělesném složení a jeho použití u výzkumu při komparaci skupin sportujících a 

nesportujících. V teoretické části práce mi chybí cizojazyčná literatura. Na druhou stranu je text 

napsán stručně a jasně. V práci chybí nějaká nová myšlenka, proč je práce pro nás tak důležitá.  

V metodách autor uvádí, že se jedná o případovou studii. V textu by se měly udávat výsledky buď 

v tabulkách, nebo v grafech. Obojí není nutné. Grafy bych doplnila o normy tělesného složení a 

výsledky motorických testů v daném věku. 

V práci mi hlavně chybí souvislost mezi tělesným složením a výsledky motorických testů. Není 

použit žádný test na tento vztah. Práce je z hlediska vyhodnocení nedokonalá a chybí v ní praktické 

použití.  

Také výběr do skupiny nesportujících je podle ankety. Nevím, zda autor vybíral jedince do 

kontrolní skupiny, podle počtu hodin pohybových aktivit, nebo kolikrát denně jí. 

Možná bych příště navrhovala náhodný výběr do kontrolní skupiny, abychom mohli výsledky 

zobecnit. A dále diskutovat, zda negativní vliv na výsledky motorických testů má nedostatek 

pohybových aktivit, nebo nadbytečný příjem? 

 

Celkově bych tuto práci hodnotila průměrně, výsledná známka bude ustavena dle průběhu obhajoby 

a zodpovězení otázek.  

 

Oponent bakalářské práce: 

Jméno, tituly:  Barbora Strejcová, Mgr. Ph.D.        

V Praze dne:         Podpis: 

 

 


