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náročnost tématu na úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná 
teoretické znalosti  x  
praktické zkušenosti x   
podkladové materiály (vstupní data) a jejich 
zpracování 

 x  

 
kriteria hodnocení práce úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná nelze hodnotit 
stupeň splnění cíle práce   x  
samostatnost při zpracování tématu  x  nelze hodnotit 
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 DP na podkladové materiály, 
konzultace, průzkumy … 

vysoké průměrné nízká   nejsou 
    

použití analýz, matem. Statistických a jiných 
metod, komparací apod. 

ve velké míře přiměřené částečné absentuje 
    

využitelnost námětů, návrhů a doporučení 
k řešení problému 

ve větší míře částečná nižší nevyužitelnost 
    

obsah a relevantnost příloh v textu či příloh. 
Části BP (tabulky, grafy, propočty apod.) 

vysoce 
funkční 

funkční méně funkční neuspokojivé 

    
 
Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 
 nebo  podtrhněte 
 přiměřené 
 
Připomínky a otázky k obhajobě: 
 
Zpracovaná bakalářská práce kompiluje literaturu týkající se kondiční přípravy hráčů házené a 
následně hodnotí efektivitu vytvořeného kondičního programu pomocí párového t-testu. 
Abstrakt práce je nekonkrétní a strohý, např. neuvádí užití t-testu či kvantitativní vyjádření 
výsledků práce. Použitá klíčová slova se shodují se slovy v názvu, což je nežádoucí. 
V rešeršní části práce je dostatečně pracováno s českou literaturou a podstatně méně se 
zahraniční literaturou. Obrázek č. 1 nemá odkaz v textu. V rámci obsahu je zařazena kapitola 
3 „Motivace ve sportu“, která je od stěžejního tématu odtržená, zejména pak v této kapitole 
chybí aplikace do kondičního tréninku v házené. Kapitola 6 „Explosivní síla“ je nosným 
tématem práce, ale je rozpracována na 2 stranách což považuji za nedostatečné a chybí zde 



aplikace do kondičního tréninku v házené. Cíl práce na str. 25 se neshoduje s cílem práce 
v abstraktu, obhajoba práce by měla objasnit proč. Cíl na str. 25 rovněž postrádá konkrétnost, 
je nejasný. Hypotéza práce obsahuje překlepy a je stylisticky chybná, i přesto je však 
významné znění pochopitelné.  
 
V metodické části byla pro hodnocení efektu kondičního programu na rozvoj explosivní síly 
použita nestandardizovaná testová baterie, kterou práce popisuje jako specifickou pro házenou 
na základě konzultace. V této části je vhodné kromě samotného výběru testů detailně určit 
proč a na základě jakých kritérií došlo k výběru konkrétních testů a proč jiné testy nebyly 
zařazeny. Např.: uvést, že byl vybrán jeden bilaterální test horizontálního skoku, jeden 
unilaterální test horizontálního skoku, jeden bilaterální vertikální skok atd., a naopak nebyly 
zařazeny testy na izokinetickém dynamometru a silové plošině jako třeba opakovaný 
explosivní vertikální výskok z důvodu nedostupnosti patřičných detekčních zařízení. Z práce 
není zřejmé, proč baterie neobsahovala test maximální síly (který je uveden v příloze), 
relativní síly, rychlé síly či reaktivní síly. 
 
Ve výsledkové části se vyskytuje podstatná formální chyba, a to, že tabulky v této části nejsou 
číslovány a nemají odkaz v textu. Tato formální chyba nutně vyžaduje úpravu práce. Dále 
nejsou v kapitole výsledky uvedeny hodnoty t-testu, které se objevují v kapitole „Diskuze“, 
kdy tabulka s výsledkem t-testu není nikde číslována včetně odkazu v textu. U uvedených 
tabulek na str. 48-51 je zvoleno zaokrouhlování výsledků na 6 desetinných míst, kdy považuji 
za dostatečné zaokrouhlovat na dvě desetinná místa. Kapitola „Diskuze“ je souhrnem 
výsledků t-testu a výčtem některých faktorů limitujících provedený výzkum, kdy samotné 
diskuzi je věnováno minimum odstavců a chybí komparace k jiným studiím či závěrečným 
pracím.  
 
Silnou stránkou práce je vytvořený tréninkový program, který respektuje aktuální poznatky 
v oblasti kondičního tréninku, zejména rozvoje explosivní síly, i zde však chybí přesné 
propojení kapitoly 5. s popisem tréninkových jednotek v příloze 5. Provedená studie je 
vhodným pilotním projektem pro realizování diplomové práce obdobného charakteru. Během 
obhajoby je nutné reflektovat výše uvedené nedostatky práce. 
 
Otázky k obhajobě: 
 

1- Jaké parametry určují explosivní sílu a jak je můžeme měřit? (uveďte všechna 
teoreticky možná řešení pro měření explosivní síly). 

2- Proč vybraná baterie testů neobsahuje test maximální síly a žádný test, jehož součástí 
je normalizace výkonu na hmotnost probandů či některé antropometrické znaky.  
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