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Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu 

Laboratoř sportovní motoriky 

Posudek vedoucího diplomové práce 

Jméno posluchače Filip Čermák 

Téma práce Komparace testových parametrů českých a světových oštěpařů 

Cíl práce 

 

Porovnat testové parametry českých a světových oštěpařů 

současnosti a minulosti. Charakterizovat jednotlivé světové 

oštěpařské školy a poukázat na rozdíly a odlišnosti jednotlivých 

škol. Charakterizovat českou oštěpařskou školu a porovnat se 

světovým trendem. 

Vedoucí bakalářské práce PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. 

  
 

  

  

  

  
 

Náročnost tématu na 
Úroveň 

výborně velmi dobře Dobře nevyhověl/a 

teoretické znalosti x    

praktické zkušenosti x    

podkladové materiály (vstupní data) a 

jejich zpracování 
 X   

 

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    

nároky DP 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 DP (tabulky, grafy, propočty 

apod.) 

x    

Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: X 

 

Práce není doporučena k obhajobě.  
 

Navržený klasifikační stupeň: Výborně/velmi dobře 
Do rámečku vypsat slovní hodnocení z této škály: výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl/a 
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Doplňující komentář k hodnocení práce: 

Student Filip Čermák se ve své DP zaměřil na komparaci silových testů nejlepších oštěpařů 

současnosti i nedávné minulosti u mužské populace. Je velmi cenné s jakými  údaji student pracuje. 

Běžně se totiž takto vzácná data v DP nevyskytují. Údajů je v DP velké množství, což diplomatovi 

způsobilo menší komplikace se zpracováním výsledků. Student pracoval samostatně a s velkým 

zaujetím, protože si veškerá data od elitních světových oštěpařů dokázal zajistit sám! O jeho snaze 

svědčí i to, že s předběžnými výsledky již vystoupil na mezinárodní vědecké konferenci Atletika 

2015.      

 

Vedoucí diplomové práce:  

Jméno, tituly: PhDr. Radim Jebavý, Ph.D.          

V Praze dne: 23. 4. 2016  Podpis: 


