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Cíl práce:

Cíl práce je experimentální - vytvořit a ověřit použitelnost metodiky zjišťování addukčního a abdukčního 
momentu síly v kolenním kloubu u 4 základních gymnastických skoků

1. Rozsah:

* stran textu 164 plus 26 stran příloh

* literárních pramenů (cizojazyčných)

27 knižních citací, z toho 1 cizojazyčná

64 elektronických citací, z toho 34 cizojazyčných

* obrázky, tabulky 123, 4

2. Náročnost tématu na: nadprůměrné průměrné podprůměrné

* teoretické znalosti X

* použité metody X

stupeň 
hodnocení

3. Kritéria hodnocení práce: výborně velmi dobře vyhovující nevyhovující

stupeň splnění cíle práce X

hloubka provedené analýzy ve vztahu k 
tématu X

logická stavba práce X

práce s literaturou včetně citací X

adekvátnost použitých metod X

úprava práce (text, grafy, tabulky) X

stylistická úroveň X

4. Využitelnost výsledků práce v 
praxi: nadprůměrná průměrná



5. Připomínky a otázky k event. zodpovězení při obhajobě:

Diplomovou práci Bc. Benetkové bych charakterizovala okřídleným „Méně je někdy více“. 
V práci je množství textu, které podle mého soudu do diplomové práce vůbec nepatří. Není 
třeba uvádět detailní rozdělení gymnastiky na jednotlivé druhy (s. 10 – 27), základní 
anatomické názvosloví (s. 27 – 28, navíc diplomantka vybrala na webu obrázek z pochybného 
zdroje a s chybou, protože rovina není „mediální“, ale „mediánní“ ), několik definicí 
biomechaniky jako vědního oboru (s. 43 – 44; přičemž Kalichová [2011] uvádí definici 
stejnou jako je ta, kterou vytvořil prof. Karas a kterou na FTVS používáme již 40 let, pouze 
místo „systém“ používá slovo „organismus“), rozbor chůze a běhu, vzorec pro rychlost, běžně 
uváděný ve fyzice 5. či 6. třídy ZŠ (s. 72, navíc s překlepem), apod. Experimentální část práce 
je natolik kvalitní, že těchto „vycpávek“ opravdu nebylo třeba. Díky velkému množství textu 
se do práce vloudilo poměrně hodně překlepů, např. s. 40 m. vagus místo vastus, s. 65 Kras 
místo Karas aj. Nejhorší překlep se „podařil“ na str. 43, kdy místo „nejvhodnější“ je napsáno 
„nevhodnější“, což zcela mění smysl věty. Na druhou stranu oceňuji, že práce je stylisticky na 
výborné úrovni.

Téma diplomové práce je velmi aktuální. Je jasné, že experimentální část byla velice náročná, 
protože se jedná nepršlapanou cestu, určitě vlastnímu měření předcházela spousta přemýšlení 
a předexperimentů. Zajímavá je myšlenka výpočtu „normalizovaného momentu síly“, aby 
bylo možno porovnávat skoky jednotlivých gymnastek mezi sebou. Experimentálnímu
zpracování se z mého pohledu nedá nic vytknout, kapitoly Výsledky, Diskuse a Závěr jsou 
velmi kvalitně zpracované. Nadstandardní je i počet citací, jak tištěných, tak z webu. Přesto se 
domnívám, že některé jsou zbytečné, např. Všeobecná gymnastika, Všeobecná ustanovení a 
pravidla gymnastiky, práce autora Saricheva (6 x citováno), Jak běhat a jak si vybrat boty na 
běhání apod.

Vzhledem k tomu, že v dipomové práci by měla být diplomantka schopna provést 
kvalifikovaný výběr textu, tedy určit, co práce má a co nemá obsahovat, navrhuji stupeň 
velmi dobře, i když jsem si vědoma toho, že experimentální část práce je bez chyby. Prosím 
diplomantku, aby se při obhajobě vyjádřila k tomu, proč je úvod tak obšírný a jsou uváděny i 
základní znalosti. 

6. Doporučení práce k obhajobě: ANO NE

7. Navržený klasifikační stupeň velmi dobře
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