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Název práce  
Porovnání obecných a specifických tréninkových ukazatelů u 

sportovců zařazených do systému SCM v cyklistice a triatlonu 

Cíl práce 

 

Cílem práce je porovnat objem tréninku v obecných a specifických 

tréninkových ukazatelích u reprezentace cyklistů a triatlonistů v 

kategorii junioři a v kategorii do 23 let. 

Vedoucí bakalářské práce PaedDr. Jiří Šafránek, Ph.D.  

Oponent bakalářské práce Mgr. Lenka Kovářová, Ph.D., MBA 
 

Rozsah práce 63 

stran textu 51 

literárních pramenů (cizojazyčných) 39 (7) 

tabulky, grafy, obrázky 10 - 2 - 7 
 

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.  
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Otázky k obhajobě:  

Co považujete za hlavní rozdíly z hlediska stavby RTC mezi triatlonem a cyklistikou? 

Existují nějaké rozdíly v etapách sportovní přípravy v triatlonu a cyklistice v mládežnických 

kategoriích? Jaké? 

Jaké jsou současné možnosti evidence dat v triatlonu a cyklistice? 

 

 

Doplňující komentář k hodnocení práce: 

Použitá šablony práce je určena pro diplomovou práci, nikoli práci bakalářskou. Anglický abstrakt 

neodpovídá tomu českému. Teoretická část práce působí velmi nevyváženě. Některé kapitoly chybí, 

postrádám např. analýzu struktury výkonu v triatlonu a cyklistice, současný systém evidence dat 

v systémech SCM v triatlonu a cyklistice, doporučené objemy OTU a STU v obou sportech, 

ontogeneze motoriky a etapy sportovní přípravy. Některé kapitoly naopak považuji za 

naddimenzované a ne zcela potřebné; ve výsledkové a diskuzní části se na ně neodkazuje buď 

vůbec, nebo minimálně. Stylistická úroveň je slabá, některé věty nedávají smysl, mnohé slovní 

obraty jsou pro tento typ práce nevhodné. Nebývale obsahově velké celky jsou převzaty v jiných 

závěrečných prací. Tabulka 1 je spíše obrázkem. Práce má dokonce dvě Tabulky1.  

Formální úprava některých částí (např. obrázek 7) je nevyhovující. Celkové hodiny zátěže 

v triatlonu nebudou zřejmě pouze ty absolvované na kole (asi zkopírováno z textu souvisejícím 

s OTU/STU v cyklistice – str. 35).  

V práci chybí úkoly, vědecké otázky, hypotézy. Cíl práce přímo nekoresponduje s jeho názvem a 

následných obsahem. I proto působí hlavní část místy zmateně. Pro srovnání STU a OTU dvou 

analyzovaných sportovců považuji (vzhledem k charakteristice dat) spojnicový graf za nevhodný. 

Některé citace uvedené v seznamu nejsou uvedeny v textu. V práci chybí seznam tabulek, grafů a 

obrázků. 

Expertní posouzení a diskuze k zjištěným výsledům považuji za nedostatečné. V této části bych 

čekala od autora větší míru zaujetí problémem a hlubší pojetí této části.   

Téma práce je velmi zajímavé; detailní kvantitativní a kvalitativní analýza tréninkových ukazatelů 

sportovců na úrovni reprezentace v olympijských sportech je velmi cenná a žádoucí. Osobně mě 

proto velmi mrzí její obsahově povrchní zpracování. 

Standardním úkolem oponenta práce je vytýkání (někdy i domnělých) nedostatků a požadování 

vysvětlení. Z celkového pohledu však lze hovořit o práci, ve které prokázal autor základní 

dovednosti práce s textem, a proto práci doporučuji k obhajobě. 

  

Oponent bakalářské práce: 

Jméno, tituly:  Mgr. Lenka Kovářová, Ph.D., MBA        

V Praze dne: 1. 5. 2014      Podpis: 

 

 


