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Posudek vedoucího bakalářské práce

                                  Barbory HAMÁČKOVÉ

               Alternativní trénink překážkového běhu po zranění bérce 

      Zvolené téma je pro autorku vzhledem k jejímu zaměření jistě velmi aktuální. Jako 
výkonnostní atletka a zároveň studentka tělesné výchovy a biologie měla pro zpracování 
vybraného tématu ty nejlepší předpoklady. 
     Logicky strukturované a jasně formulované cíle a úkoly práce (s. 10-11) dávají 
elementární předpoklad k úspěšnému řešení zvolené problematiky.
      Teoretická část je dobře zpracována a všechny její kapitoly mají bezprostřední souvislost 
s tématem práce. Na popis techniky a stručný biomechanický rozbor překážkového běhu 
navazuje nástin překážkářského tréninku a z jeho charakteristiky vyplývající škody na 
pohybovém aparátu, jmenovitě zranění bérce. Při práci s literaturou a internetovými zdroji si 
autorka počínala erudovaně, uváděné citace jsou správné. Přínosem je kapitola o 
alternativních pomůckách.
       Hypotézy (s. 34) vycházejí do značné míry z teoretické části práce a jsou v návaznosti na 
cíle a problém práce exaktně formulovány. Bylo by na místě uvést, co autorku vedlo 
k prezentaci právě takovýchto hodnot (H3 – 60%, H4 – více, než 70%). Takto by se mohlo 
zdát, že hypotézy byly zpětně přizpůsobeny výsledkům.
       Metoda dotazníkového šetření se pro testování stanovených hypotéz jednoznačně hodí. 
Propracovanost dotazníku i odbornost respondentů umožnila testovat tyto hypotézy na vysoce
odborné úrovni. 
     Výzkumná část s částí teoretickou jsou logicky provázány a jsou ve vzájemných 
proporcích, pomocí grafů autorka přehledně prezentuje svůj výzkum. Komentáře k těmto 
výsledkům jsou bezchybné. V poměrně zdařilé Diskuzi se autorka vyjadřuje především 
k testování hypotéz a názorům respondentů.     
    Formulace závěrů je přesná a výstižná, koresponduje s cíli i úkoly bakalářské práce. Tato 
kapitola nastiňuje také praktické využití získaných poznatků.
     Po formální stránce nelze předkládanému textu, až na několik naprosto zanedbatelných 
drobností, nic vytknout, zcela odpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci. Místy 
bych uvítal obratnější jazykové formulace.
     Lze shrnout, že Barbora Hamáčková naplnila, místy i překročila, nároky kladené na 
bakalářskou práci. Při její tvorbě průběžně prokazovala nevšední snahu a píli. Pravidelně 
konzultovala a vznikající kapitoly často i několikrát přepracovávala. 
    Výsledky takto zaměřeného výzkumu jsou jednoznačně přínosem nejen pro ni, ale i pro 
všechny, kteří se překážkovým během zabývají. 
    Práci považuji za zdařilou a doporučuji ji k obhajobě.

Otázka k obhajobě :  Vyjádřete se k formulacím hypotéz na s. 34.

Hodnocení :
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