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1. Aktuálnost tématu, obsahová struktura práce, formulace problému a cíle práce. 
Student si zvolil vlastní téma, které reflektuje jeho sportovní kariéru. Práce má jasně formulovaný cíl, 
který vychází z názvu práce. Struktura práce odpovídá požadavkům na bakalářskou práci na UK PedF. 
               

2. Úroveň teoretické části, komplexnost analýzy zkoumaného problému, kvalita práce s 
literaturou (odkazy, citace, počet a druhy využitých informačních zdrojů apod.) 

Obsah teoretické části práce odpovídá názvu práce, objevují se tam jen ty kapitoly, které se týkají 
zkoumané problematiky. V prvních kapitolách jsou v hrubých rysech představeny oba sporty, a to včetně 
struktury sportovního výkonu. Dále práce obsahuje kapitoly teorie motorických schopností s důrazem na 
vytrvalostní schopnosti. Teoretická část práce končí rozpracováním problematiky vytrvalostních 
schopností ve vztahu k volejbalu a házené. 
 

3. Formulace hypotéz, jejich provázanost na problémy a cíle práce. 
Práce obsahuje čtyři hypotézy. Všechny hypotézy vychází z názvu a cíle bakalářské práce.  
      

4. Metody testování hypotéz, jejich vhodnost a logika postupu práce. 
Student ověřil hypotézy pomocí testování dvou verifikovaných motorických testů, Cooperova běhu a 
Harvarského step-testu.  
                  

5. Úroveň analýzy a interpretace výsledků (statické zpracování, přehlednost výsledků, grafů, 
tabulek aj.), zaměření a úroveň diskuse. 

Výsledky práce jsou uvedeny v tabulkách a jsou správně interpretovány. Byly použity základní statistické 
metody. Kapitola Diskuze je strukturována podle jednotlivých hypotéz. Student dovede správně a 
objektivně zhodnotit výsledky práce. Je vidět, že problematice rozumí, protože analýza problémů je jasná 
a logická. 
 

6. Formulace závěrů (přiměřenost, jasnost, konkrétnost, stručnost, vazba na problém, cíl  a 
hypotézy), přínos a využití výsledků. 

V kapitole Závěry jsou konkrétní údaje, který se týkají jednotlivých hypotéz. Výsledky jsou porovnány ve 
vztahu k požadavkům obou sportovních svazů i specifice obou sportů. 
 

7. Formální stránka práce (jazyková a stylistická úroveň, úprava, přehlednost textu, dodržení norem 
rozsahu práce, bibliografické citace apod.). 

Práce využívá nadstandartních 44 literárních zdrojů. V teoretické části práce je patrné, že student zvládá 
práci s literaturou i zásady bibliografické citace. Jazyková i formální úroveň práce je dobrá. Přílohy 1, 4 a 5 
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obsahují naskenované obrázky, které nejsou v rovině s textem. Práce má bez příloh 57 stran. 
 

8. Celkové hodnocení práce (přehlednost, přístup a samostatnost autora při zpracování, jeho 
informovanost o metodologii vědecké práce apod.). 

Student pracoval samostatně, práce má logickou a jednoznačnou strukturu. Student pochopil 
problematiku vědecké práce.  Protokol o vyhodnocení podobností závěrečné práce vykazuje 5 podobných 
dokumentů. Jedná se většinou o řádně citované definice pohybových, resp. motorických schopností. 
      
 
 
 
Práci doporučuji k obhajobě.    
 
Návrh klasifikace: 
 
 
 
Otázky k obhajobě:  

1) Myslíte si, že by bylo vhodnější, aby požadavky na úroveň vytrvalostních schopností byly více 
směrovány k postu hráče? 

 
2) Jaké jsou požadavky na úroveň vytrvalostních schopností pro hráče extraligy? 
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