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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    
samostatnost při zpracování tématu 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 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: x 
 
 
Práce    je   -   není   doporučena k obhajobě  
 
Navržený klasifikační stupeň: výborně 
Do rámečku vypsat slovní hodnocení z této škály: výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl/a 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Komentář: 
 
Práce se zabývá problematikou konkurentní validity indikátorů vytrvalostních schopností ve 
vztahu ke kontinuálnímu a intermitentní zatížení u 10 fyzicky aktivních mužů. Problematika 
teorie diagnostiky v reflexi řešení problematiky ekvivalence diagnostických procedur je 
aktuálním problémem jak teoretické, tak praktické stránky. 
Diplomant projevil vysokou míru samostatnosti, orientaci v problematice, osobní invence a v 
konzultačních hodinách velmi dobré analytické a syntetické schopnosti pro přípravu, řešení a 
finalizaci předložené diplomové práce. 
Obsah teoretického rozboru práce odpovídá aktuálním poznatkům v řešené problematice a 
práce je podpořena celkově 49 citačních odkazy, převážně cizojazyčných z recenzovaných 
zdrojů. 
Cíl je formulován jasně, hypotézy je možné pomocí stanovených úkolů verifikovat. 
Metodická část práce je sestavena logicky a sekvenčně správně. Její obsah umožňuje plnou 
reprodukovatelnost výzkumu. 
Výsledky práce jsou popsány věcně, přehledně a svým obsahem jsou přínosem pro současné 
poznání diagnostiky vytrvalostních předpokladů. Výsledková část práce je kromě textu 
vhodně doplněna tabulkami a obrázky. 
V diskusi autor polemizuje názory v reflexi vlastních výsledků studie. Nechybí vlastní 
invence a konfrontace zjištění s dostupnou vědeckou literaturou. 
V závěru práce autor shrnuje výsledky diplomové práce, odpovídá na stanovené hypotézy a 
formuluje doporučení pro další možnosti výzkumu v uvedené problematice. 
Diplomová práce je na vysoké obsahové i formální úrovni. Práci připouštím k obhajobě a 
hodnotím známkou: Výborně 
 
Dotaz k obhajobě: 
1.) Z pohledu respektování specificity cílové skupiny (ozbrojené složky) se pokuste navrhnout 
(sestavit) optimální vlastní test (resp. Baterii testů) pro hodnocení vytrvalostních předpokladů. 
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