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Rozsah práce   
stran textu 43 
literárních pramenů (cizojazyčných) 32(13) 
tabulky, grafy, přílohy 4, 6, 3 

 
úroveň 

Náročnost tématu na 
výborně velmi dobře dobře nevyhověl/a 

teoretické znalosti X    
praktické zkušenosti X    
podkladové materiály (vstupní data) a 
jejich zpracování 

X X   

 
úroveň 

Kritéria hodnocení práce 
výborně 

velmi 
dobře 

dobře nevyhověl/a 

stupeň splnění cíle práce  X   
logická stavba práce X    
práce s českou literaturou včetně citací X X   
práce se zahraniční literaturou včetně 
citací 

X 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: výborně  

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

1. Zajímal jste se i o strukturu PA mladých fotbalistů? 
2. Pokud by sběr dat probíhal v jiné části sezony, předpokládal byste rozdílné výsledky 

studie? 
 

 
Doplňující komentář k hodnocení práce: 

Problematika pohybových aktivit adolescentů obecně je v současné společnosti mimořádně 
aktuální mezi odbornou i laickou částí populace. Také problematika propojení tématu práce se 
skupinou organizovaných sportovců je vysoce aktuální. Na základě toho kladně hodnotím výběr 
tématu práce.  

Celkové zaměření práce koresponduje s názvem, cíly a úkoly práce. Práce je zpracována 
pečlivě, jak z pohledu teoretických východisek, tak i realizace vlastního výzkumného šetření.  

Současnými trendy v problematice monitorace a diagnostiky PA u zvolené populační 
kohorty se zabývá rešeršní část práce, nastiňuje však problematiku bez bližších rizik, které mohou 
v tomto věku jedince ovlivnit.  
Práce takto mě předložená splňuje požadavky na závěrečný stupeň vzdělání kandidáta  
 
 
Oponent bakalářské práce: 
Jméno, tituly:  Pavel Hráský, Mgr., Ph.D.        
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