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TÉMA PRÁCE  

Tělesná příprava k vojenské části talentových přijímacích zkoušek na VO FTVS UK. 

 

CÍL PRÁCE:  

Cílem práce je vytvoření zásobníku cviků a cvičení, sloužících ke zdokonalení kondiční 
i technické složky sportovního výkonu a pozitivnímu ovlivnění celkového projevu při provádění 
testů zjišťujících předpoklady pro speciální tělesnou přípravu. 

 

HODNOCENÍ DÍLČÍCH ASPEKTŮ PRÁCE  

Ve svém posudku jsem u zpracovatele zjistil nadprůměrné teoretické znalosti, kdy i jejich 
zpracování, s ohledem na teoretický charakter práce, bylo provedeno pečlivě a s nadstandardní 
kvalitou. Použité metody byly pak na běžné úrovni. 

Cíl práce, který je citován výše, byl v diplomové práci naplněn na velmi dobré úrovni. 

Zároveň se prokázala vysoká kvalita v logické stavbě práce, jež hodnotím jako „výborné“ 
a samostatnost diplomanta při zpracovávání tématu, kterou hodnotím shodně. 

Adekvátnost použitých metod je, vzhledem k teoretickému – rešeršně tvořivému 
charakteru práce na velmi dobré úrovni, což podtrhuje i velmi dobrá práce s odbornými zdroji 
a charakterem citací, jakož i celková úprava práce jak v textové, grafické i tabulkové formě. 
Stylistická úroveň práce je také na vysoké úrovni a jako takovou ji hodnotím stupněm „výborně“. 

Co se týče hloubky provedené analýzy, dle mého názoru zde byl prostor pro větší práci se 
zahraničními zdroji, a proto ji hodnotím jako „velmi dobrou“.  

 

VYUŽITELNOST PRÁCE V PRAXI  

Přes obecně vynikající hodnocení dílčích částí jsem nucen hodnotit využitelnost práce 
v praxi jako průměrnou, protože charakter, forma a rozsah práce implikuje k následování 
a stanovuje tak spíše mantinely a teoretický základ pro další studenty. Prakticky má tedy sama 
o sobě dopad spíše úvodní do celé oblasti možných realizací, včetně empirických výzkumů. 

 

 



OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY K ZODPOVĚZENÍ PŘI OBHAJOBĚ  

Mé otázky k zodpovězení při obhajobě jsou následující:  

 Z jakého důvodu jste vytvářel a následně používal vlastní systém hodnocení specifičnosti 
cvičení? Nestačilo využít některý z již existujících? 

 Myslíte si, že forma dlouhodobé vnitřní motivace k výkonu je dostatečná anebo by 
konečnému výsledku mohly prospět i jiné podněty krátkodobějšího charakteru? 

 Našel byste možnosti, kterým jste se ve své práci nevěnoval, vedoucí k odbourání 
strachové bariéry u lezení po provazovém žebříku? 

CELKOVÉ HODNOCENÍ PRÁCE  

Práci doporučuji k obhajobě s navrženým stupněm klasifikace „Výborně“ 

 

V Praze dne 27. dubna 2015  mjr. Mgr. Vladimír MICHALIČKA 

datum a místo vyhotovení posudku  podpis vedoucího magisterské práce 

 


