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Doplňující komentář k hodnocení práce: 

 

Bakalářská práce je zpracována na 51 stranách textu, je členěna do 7 kapitol a doplněna 1 přílohou. 

Cílem práce je zjistit efekt věku na výběrovou reakční rychlost po různých typech předchozího 

pohybového zatížení u mládežnických hráčů fotbalu. 

Z teoretického hlediska je BP zpracována velmi dobře. Oceňuji velké množství pramenů, z nichž je 

téměř polovina cizojazyčných. Provedený výzkum na převzatém výzkumném souboru, který tvořilo 



21 probandů z klubu FC Písek, spočíval v časové analýze videozáznamu, který byt poté 

vyhodnocen pomocí počítačového programu Dartfish. Získaná data byla dále zpracována pomocí 

jednofaktorové analýzy rozptylu a Cohenova koeficientu d. Ve výsledkové části přehledně student 

prezentuje výsledky, v diskuzní potvrzuje všechny čtyři předem pregnantně stanovené hypotézy. 

Vyzdvihuji dále diskuzi výsledků s předešlými výzkumy. Student došel k závěru, že se výběrová 

reakční rychlost s ohledem na stoupající věk zlepšuje – časově zkracuje a to po všech typech 

zatížení (inaktivity, aerobního, intermitentního a anaerobního zatížení). Část závěr logicky ukončuje 

práci, v níž autor navrhuje řešení do praxe.  

Citovaná literatura obsahuje celkem 53 zdrojů, z toho 20 zahraničního charakteru.  

Práce určitě splňuje požadavky kladené na BP a doporučuji ji k obhajobě. 

 

K práci mám následující připomínky: 

 (str.29) u přímé citace musí být v textu doplněna k autorovi a roku i strana, odkud byla 

citace převzata  

 1 milisekunda = 0, 001 s , na str.36 uvádíte 0,940 milisekund, což je nesmysl, buď je to 940 

milisekund nebo 0,940 s. 

 v grafech 1-4 chybí jednotky času [s] 

 strany příloh se již dále nečíslují nebo se číslují odlišně 

 

 

Otázky k obhajobě:  

 

1. Co Vás vedlo k převzetí výzkumného souboru ze závěrečné práce Šáchy? 

2. Co byste příště v obdobném výzkumu zorganizoval jinak? 

3. Jaká konkrétní doporučení pro trénink výběrové reakční rychlosti můžete z výsledků práce 

formulovat? 
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