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náročnost práce na úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná 

teoretické znalosti  x  

praktické zkušenosti x   

podkladové materiály, vstupní data a jejich zpracování  x  
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kriteria hodnocení práce známka 

1 2 3 4 
název práce x    
téma práce a její aktuálnost x    
teoretická fundovanost autora x    
formulace cílů práce  x   
adekvátnost použitých metod  x   
celkový postup řešení     
práce s daty a informacemi x x   
hloubka provedené analýzy  x   
členění a logická stavba práce x    
práce s odbornou literaturou x    
formální úprava práce (text, grafy, tabulky) x    
stylistická úroveň x    
přesnost formulací a práce s odborným jazykem  x   
splnění cílů práce x    
závěry práce a její formulace x    
odborný přínos práce a její praktické využití x    

 

Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte           x 

 

Připomínky a otázky k obhajobě: 

Diplomová práce je zpracována na 104 stranách textu a příloh. Zvolené téma je aktuální 

svým zaměřením, které hodnotí úroveň rozvoje kondičních schopností hráčů juniorské 

kategorie dle testové baterie ČSLH. Autor přistupuje k tématu svědomitě a vytvořil 

základ pro možnou diskuzi o tématu a změně testové baterie. Otázky k obhajobě budou 

zaměřeny ke sbírání dat a její průběh. Přes malé nedostatky je práce schopna obhajoby 



a navrhuji hodnocení známkou VELMI DOBŘE. Své připomínky uplatním v procesu 

obhajoby práce. 
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