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Cílem práce je porovnat výsledky motorických testů u tří 
výkonnostních úrovní tenistů a hráčů z vybraných sportovních 
her. Určit tak věcnou významnost a specifičnost jednotlivých 
testů pro tenis.
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Rozsah práce
stran textu 113 stran
literárních pramenů (cizojazyčných) celkem 54 tištěných literárních pramenů a 16 int. odkazů

tabulky, grafy, přílohy tabulek 32 a 4 obrázky

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 je doporučena k obhajobě: Ano

Navržený klasifikační stupeň: Velmi dobře



Otázky k obhajobě: 

Jakou souvislost s tématem má zařazení kapitol 2.1 a 2.1.2?
Objasněte vyjádření na straně 21 „Tenis je individuální sport, vyvolávající větší stres než sporty 
kolektivní“?
Proč byly vybrány, tak svým charakterem výrazně odlišné sportovní hry?
V kapitole 2.6. „Charakteristika ostatních sportovních her“ chybí popis konkrétní zatížení hráčů 
dané sportovní hry
Většina uvedených sportovních her má své testovací baterie. Seznámil jste se s nimi?
Stanovena byla vědecká otázka nikoliv však hypotézy. Proč?
Jaký vliv na dosažené výsledky má větší množství tréninkových jednotek a jejich kvalita?
Jaké je vaše doporučení k případnému dalšímu výzkumu?

Doplňující komentář k hodnocení práce:
Nemám

K práci mám následující připomínky:
Shrnutí na straně 39 působí velmi nepřehledně až chaoticky
Charakteristika zvolených sportovních her je z mého hlediska nedostatečná 
Chybí obrázek č. 3, obrázek 4 je bez legendy
Mám takový pocit, že došlo v práci (jak se říká lidově) ke srovnávání „jablek s hruškami“

Doporučení k úpravám:
Nemám

Závěr posudku vedoucího práce:
Výběr tématu je velmi zajímavý a přínosný. Tak, jak ve své práci popisuje autor problematika 
testování výkonnostní úrovně je nezbytná součást přípravy hráčů. V textu se však nacházejí určité 
nedostatky, které je nutné při obhajobě objasnit.

V Praze dne: 1. 5. 2016 PhDr. Rostislav Vorálek, Ph.D.
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