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Rozsah práce
stran textu 58
literárních pramenů (cizojazyčných) 30 (9)

Obrázky, tabulky, grafy, přílohy 5, 15, 10, 7 (34 stran)

Kritéria hodnocení práce
úroveň

výborně
velmi 
dobře

dobře nevyhověl/a

stupeň splnění cíle práce X
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
využití podkladových materiálů,
konzultací, průzkumů apod.

X

obsah a relevantnost příloh v textu či 
příl. části ZP (tabulky, grafy, propočty 
apod.)

X

Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x

Práce    je   doporučena k obhajobě.

Navržený klasifikační stupeň: dobře

Doplňující komentář k hodnocení práce:
Autor si zvolil téma, které se velmi často řeší v praktické tréninkové činnosti klubů na všech 
úrovních. Zprvu projevil značnou iniciativu zejména při přípravě a vlastní realizaci 
tréninkového programu. Poté se tématu určitý čas vůbec nevěnoval (soudě z frekvence 
konzultací) a ač na konci vymezeného období opět aktivitu zvýšil, dostal se do časového 
stresu, který se bohužel projevil na kvalitě textu. 
Práce má standardní strukturu, ale je poněkud nevyvážená díky rozsahu příloh (některé z nich 
by možná bylo výhodnější umístit přímo do textu). Teoretická část je spíše jen souhrnem 
citací, mnohé z nich jsou navíc uvedeny nepřesně (str. 9, 11, 27 apod.) nebo formálně chybně 
(str. 10,11,13,22 apod.). Použité metody tréninku, sběru dat i jejich zpracování jsou zvoleny 
dobře. Nejasná je však standardizace testů (není uvedená citace). V této souvislosti je třeba 
upozornit na skutečnost, že test uvedený na str. 29 má být vybrán ze standardní baterie testů 



ČSH (Šafaříková a kol. 1980), jeho interpretace je chybná a nemůže být tudíž považován za 
standardizovaný. Výsledky se autor snažil prezentovat přehledně pomocí grafů a tabulek (u 
nich chybí číslování). Diskuse je díky problematické stylistice nejasná a někdy i nelogická 
(teze o zlepšení na str. 50). 
Zásadní výhrady mám ke stránce formální, zejména k stylistické a jazykové úrovni. Přes 
několikerá upozornění nebyl autor schopen text upravit tak, aby odpovídal základním 
pravidlům českého jazyka. Práce proto obsahuje řadu pasáží, které jsou nesrozumitelné. Jako 
příklad uvádím předposlední odstavec na str. 9, který je absolutně nesrozumitelný a 
nepochopitelný. V textu se vyskytují i pravopisné chyby (str. 14,30,47, 48, 54).

Připomínky k práci:
1. Formulaci že „přípravné období je ve sportovních hrách nejdelší“ (str. 18) považuji za 

věcně nesprávnou
2. Jedno z cvičení použitých v programu rozvoje (skok do dálky z místa) je totožné 

s testem – to mohlo ovlivnit výsledky
3. Není jasné, zda měření maximální síly (dřep a mrtvý tah) byla využita pro stanovení 

opakovacích hodnot u všech cvičení nebo jen u prvních dvou

Otázky k obhajobě:
1. Jak a kým byly standardizovány použité testy?
2. Které MOF v programu kontrolní skupiny mohly mít vliv na zvýšení výkonu 

v použitých testech?
3. Lze všechny cviky v programu rozvoje označit jako „explozivní výskok“?

Doporučení k úpravám:
- Upravit citace č. 14,21,23,24 do odpovídající podoby
- Vybrané pasáže přeložit do českého jazyka
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