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1. CÍLE A HYPOTÉZY (uveďte, zda a jak byly cíle/hypotézy/předpoklady formulovány a zda a do 
jaké míry byly naplněny, resp. ověřeny): 

 
Cíle práce i výzkumné otázky jsou jasně zformulovány. Struktura této práce, která má teoretickou a 
výzkumnou část, je dobře promyšlená a srozumitelná, a problematika řešené práce byla velmi dobře 
zvládnuta jak z hlediska metodického, tak i badatelského. Tedy cíle práce jsou bezpochyby splněné a 
na výzkumné otázky bylo v rámci možností odpovězeno. 
 
 

2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ (použité metody práce, interpretace výsledků a jejich 
diskutování, náročnost, tvůrčí přístup, proporcionalita teoretické /rešeršní/ části a vlastního 
badatelského/odborného přínosu, logická struktura a provázanost, vhodnost příloh, apod.): 

 
Obsahově je práce skutečně dobře zpracovaná, jednotlivé části práce jsou přehledné a mají logiku. 
V části přehledové je na můj vkus příliš popisných partií, které sice mohou být zajímavé pro trenéry, 
ale pro odborníky jsou triviální. Metodika práce je velmi dobře zvládnutá. Autorka však bohužel přejala 
metodologii, které je dosti zjednodušující, a je skutečně velmi obtížné říci, zda jsou výsledky testů 
porovnatelné u různých skupin a zda je testován skutečně pouze daný sval. V některých případech 
výzkumy dokonce prokázaly, že intenzivní a déledobé zapojení daného svalu je sporné. Vyhodnocení 
dat je sice podrobné, ale schází vyžití jakýchkoliv statistických metod, což je škoda, protože některé 
výsledky jsou velmi zajímavé, ale bez jakékoliv statistiky lze jen těžko říci, zda jsou skutečně 
významné. Diskuze a zejména závěr považuji za velmi zdařilé. 
 
 

3. FORMÁLNÍ ÚPRAVA (jazykový projev, cizojazyčný abstrakt/summary, vhodnost výběru 
použité literatury, správnost citování a odkazů na literaturu, obrázky, grafy, přílohy, celková 
grafická úprava, přehlednost a dodržení základního formálního členění práce do kapitol, 
úroveň kvality tabulek, grafů, obrázků a příloh, apod.): 

 
Formální úprava práce je bezproblémová. Práce je skutečně pečlivě provedená, i když jsou v práci 
některé problematické formulace a občas se vyskytnou i překlepy a drobné gramatické chyby. 
Jazykový projev je velmi dobrý. Grafy i tabulky považuji za standardní, přehledné a ilustrativní. Práce 
s literaturou je velmi dobrá, autorka využila nejen české, ale i cizojazyčné literární zdroje. Práce 
obsahuje na 49 (34 klasických a 15 internetových) českých i zahraničních referencí. 
 
 

4. KOMENTÁŘ OPONENTA (celkový dojem, silné a slabé stránky, originalita myšlenek, možný 
přínos pro praxi, publikovatelnost, apod.): 

 
Práce působí velmi dobře vyzrále, vyváženě. Autorka je pečlivá a metodická. Škoda, že jako člověk 
s praktickou zkušeností nehodnotila kvalitu a hodnotu jednotlivých testů z hlediska jejich průkaznosti a 



reprezentativnosti. Nicméně konkrétní hodnocení testů je velmi solidní, škoda, že bez jakéhokoliv 
statistického testování. Faktem ale je, že sama autorka považuje tento výzkum za pilotní a lze doufat, 
že v dalším výzkumu, který považuji za velmi potřebný, významně pokročí. 
 

1. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (je 
nutné vzít v úvahu dobu trvání obhajoby, cca 15 min.): 

 
1. Existují podobné metodologie hodnocení svalového zatížení, které by již využívaly výsledky 

moderních výzkumů, například povrchové elektromyografie? 
2. Myslíte si, že výsledky výzkumu svalové dysbalance dětí jsou porovnatelné u sportů s výrazně 

jinou svalovou zátěží, a že je možné jednoduše porovnávat sportující a „nesportující“ děti (ty 
mohou například chodit na dlouhé tratě, atd., atd.). 

 
 

2. NAVRHOVANÉ ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ (doporučuji k obhajobě a hodnotím: výborně, 
velmi dobře, dobře, nebo nedoporučuji k obhajobě):  

 
Práci je skutečně solidně zpracovaná a, i přes některé drobné problémy, ji jednoznačně 
doporučuji k obhajobě. 

 
 
 
 
 
 
 
 
V……………Praze…. Datum……20. 8. …2015.  Doc. RNDr. Václav Vančata, CSc. 
              Podpis 
 
 
 
 

Pozn.: Vyjádřete se prosím vlastní formou k výše uvedeným bodům, jsou-li v případě hodnocené DP relevantní. 
Při nedostatku místa použijte další list. 

 
 

 


