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Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu 

Laboratoř sportovní motoriky 

Posudek oponenta bakalářské práce 

Jméno posluchače Maroš Kalata 

Téma práce Zmeny telesného zloženia pri rozvoji maximálnej sily 

Cíl práce 

 

Vytvorenie funkčného silového treningu pre rozvoj maximálnej sily 

a následná jeho aplikácia. Priebežně bola vykonávaná silová 

diagnostika, ktorá slúžila ako ukazatel maximálnej sily a východisko 

pre nastaveni intenzity v nasledujúcom tréningovom procese.   

Vedoucí bakalářské práce Prof. Ing. Václav Bunc, CSc. 

Oponent bakalářské práce PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. 
 

Rozsah práce   

stran textu 64 (bez příloh) 

literárních pramenů (cizojazyčných) 35/5 

tabulky, grafy, přílohy 6/9/14 
 

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: dobře 
Do rámečku vypsat slovní hodnocení z této škály: výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl/a 

 

Otázky k obhajobě:  
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1. Proč student nevyužil k vypracování BP více probandů? Zdůvodněte.  

2. Kde student vyčetl, že mrtvý tah stimuluje dolní končetiny jak uvádí na str. 42? A jak byl u 

cviku leg press zajištěn shodný rozsah provedení? 

3. Vysvětlete co přesně znamená termín funkční silový trénink, který je obsažen v cíli práce, 

ovšem v teorii není nikde vysvětlen. 

 

Doplňující komentář k hodnocení práce: 

Student Kalata se ve své BP zaměřil na zajímavé téma. Jeho zpracování se však potýká s několika 

velkými nedostatky. Provést BP na jednom probandovi a ještě k tomu na sobě není pro studii tohoto 

charakteru dostačující.  

Obrovským problémem je formální stránka BP. I přesto, že se jedná o druhou verzi, nedokázal se 

student Kalata vyvarovat velkého počtu překlepů, špatných mezer, chybným citacím a rozdílnému 

řádkování. V abstraktu a na str. 38 se vyskytuje rozdílné znění cíle práce! Nejednotnost se týká i 

jednotlivých nadpisů nebo podnadpisů, které mají odlišné druhy písma (str. 35, 42).  

V BP jsem nenalezl zodpovězené hypotézy. Práce je nevyvážená co se použitých citací týče. 

Vyskytují se totiž kapitoly, které jsou celé opsané od jednoho autora (31, 32). BP má také značnou 

nejednotnost v citacích. Nalezl jsem hned tři způsoby citací autora (Čihák, 2011); (Čihák 2011); 

.(Čihák 2011) 

Student nedodržuje ani citační normu v seznamu použité literatury. Osm publikací, které jsou 

v textu jsem v seznamu literatury neobjevil (např. Dovalil, 2010; Choutka, 1991; Perič, 2010; 

Kutáč, 2009; Bunc, 1995; Pařízková, 1962; Cacek a Grasgruber, 2008).  

Na str. 3 dole začíná věta bez logické návaznosti. V BP je v úvodu práce špatné číslování. Po str. 4 

následuje opět str. 3. Student píše začátky některých kapitol nevhodně doprostřed strany (viz str. 38 

a 60). Diskuze je nenápadně ukrytá do výsledků. 

 

Oponent bakalářské práce:  

Jméno, tituly: PhDr. Radim Jebavý, Ph.D.          

V Praze dne: 21. 4. 2016  Podpis: 

 

 


