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Rozsah práce   

stran textu 546 (5 stran příloh) 

literárních pramenů (cizojazyčných) 34/10 

tabulky, grafy, obrázky, přílohy  
 

Náročnost tématu na 
Úroveň 

výborně velmi dobře Dobře nevyhověl/a 

teoretické znalosti   x  

praktické zkušenosti  x   

podkladové materiály (vstupní data) a 

jejich zpracování 
  x x 

 

Kritéria hodnocení práce 

Úroveň 

Výborně 
velmi 

dobře 
dobře nevyhověl/a 

stupeň splnění cíle práce   x 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 x 

formální úprava práce (text, grafy, 

tabulky) 
  x 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:  

 

Práce sice částečně splnila své zadání, ale vzhledem k nedostatečné jazykové úrovni a zmatečnému 

používání odborných i laických pojmů v jejím textu je na hranici akceptovatelnosti. Osobně bych 

doporučil autorce práci přepracovat, upravit a využít plně potenciálu, které téma a podkladová data 

skýtají, a poté teprve postoupit k obhajobě v dalším termínu obhajob.  
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Navržený klasifikační stupeň: 
Do rámečku vypsat slovní hodnocení z této škály: výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl/a 

 

 

Otázky k obhajobě:  

 

1. Definujte pohybovou schopnost a pohybovou dovednost a uveďte konkrétní příklady schopností 

a dovedností, které mají rozhodující význam pro výkon ve sprintech. 

 

2. Vysvětlete, co rozumíte pojmem silová gymnastika a jaké je její místo v tréninkovém procesu 

sprinterů. 

 

3. Vysvětlete pojem hamstringy. 

 

4. Řekněte, kterými tréninkovými prostředky se rozvíjí maximální rychlost u sprinterů, a uveďte 

příklady jejich aplikace v praxi.   

 

 

Doplňující komentář k hodnocení práce: 

 

Na jedné straně autorka prokázala v bakalářské práci schopnost pracovat do určité míry s daty, umět 

je analyzovat a vyhodnotit. Na druhou stranu má předložená práce celou řadu nedostatků.  

Po jazykové stránce je podprůměrná, obsahuje četné pravopisné chyby a překlepy v míře 

netolerovatelné. Většinu těchto nedostatků jsem vyznačil tužkou přímo do textu bakalářské práce.  

Po odborné stránce je tomu stejně. Řada závěrů je bagatelizujících, nemá opodstatnění v citaci 

literatury, nesprávně používá odborné pojmy či používá slangové výrazy. 

Práce neobsahuje žádnou hlubší analýzu vlastního tréninkové zatížení v tréninkových prostředcích 

v jednotlivých letech, což je škoda, protože podklady pro to autorka má. Nicméně v textu pouze 

uvádí celkovou sumu zatížení ve vybraných tréninkových ukazatelích za rok a případně se omezuje 

na konstatování, že oproti roku předchozímu došlo k nárůstu či poklesu. Bohužel neprovedla ani 

alespoň základní kvantitativní zpracování. Takové zpracování by jí také více umožnilo pochopit 

vztah k výkonnosti a její dynamice.  

Některé další dílčí poznámky 

- str. 6: svalová vlákna IIB a IIA je neobvyklé popsat jako rychlejší rychlá a pomalejší rychlá – to 

by zasloužilo citaci (v odborné literatuře jsem tyto termíny nikde nezaznamenal) a rozvést jak je 

tomu s poměry vláken u sprinterů.  

- 70. a 80. léta, kterého století, je třeba napsat, byť tušíme, že je to 20. století 

- jednoznačně rozlišovat pohybové schopnosti a dovednosti 

- striktně říci, že v atletice se používá dvouvrcholový cyklus je nesprávné (hody, steeple) 

- Co je chápáno pojmem silová gymnastika? Jak se tento koncept tréninku síly uplatňuje 

v atletickém tréninku? Jde o kondiční gymnastiku nebo skutečně Performance training, u nás 

překládaný jako silová gymnastika, který má specifický obsah. 

s. 17 - …je vyvrcholit sportovcovu výkonnost… 

s. 20 – vzdálenost oproti terminologicky správnému délka úseku 
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s. 21 – zpevňování trupu a paží 

s. 22 – …speciální tréninková píle… – co zahrnuje tento pojem? 

s. 27 – maximální rychlost – úseky do 150 m? U sprinterky?  

s. 29 – Ve 20 letech….   ….kdy se výkonnost snižuje, respektive zvyšuje. Jak je tato věta myšlena? 

Došlo ke zlepšení či naopak zhoršení výkonů např. ve vztahu k předchozímu roku nebo vůči 

osobním rekordům?  

- s. 34 – regenerace po tréninku skutečně nenastane, tu je třeba absolvovat! 

- s. 34 – hamstringy – vysvětlit pojem, jde o jeden sval, souborný název více svalů atd. 

- 200 m …jsem uběhala…. 

s. 42 – vysvětlit větu ….rehabilitace formou rentgenu 

s. 43 – napjaté svaly – v odborné literatuře hovoříme v tomto kontextu o svalovém tonu, což by 

měl absolvent bakalářského studia FTVS UK vědět 

 

Oponent bakalářské práce:  

 

 

RNDr., PaedDr. Pavel Červinka, PhD. 

       

V Praze dne: 27. 8. 2016     Podpis: 

 

 

 


