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Téma práce 
Rozdíly tělesného složení a somatotypu mezi juniorskými rojníky, 

útočníky a seniorskými rojníky, útočníky v rugby. 

Cíl práce 

 

Najít rozdíly tělesného složení a rozdíly somatotypu mezi rojníky 

kategorie juniorské s rojníky kategorie seniorské a to samé mezi 

útočníky kategorie juniorské a seniorské v rugby. 

Vedoucí bakalářské práce Prof. Ing. Václav Bunc, CSc. 

Oponent bakalářské práce Mgr. Tomáš Hadžega 
 

Rozsah práce 54 stran 

stran textu 54  

literárních pramenů (cizojazyčných) 28 (5) 

tabulky, grafy, přílohy 0, 4, 0   
 

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 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  doporučena k obhajobě.  
 

Navržený klasifikační stupeň: výborně  
Do rámečku vypsat slovní hodnocení z této škály: výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl/a 
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Otázky k obhajobě:  

 

1. Jelikož se jedná o netradiční téma, narazil jste na nějakou zahraniční literaturu, která 

by se věnovala samotné problematice somatotypů a tělesnému složení u hráčů rugby? 

2. Váš výzkumní soubor tvořili vrcholoví nebo výkonnostní hráči rugby? Jaký věk je u 

rugbyového hráče  považován za vrcholné období jeho výkonnosti? 

 

Doplňující komentář k hodnocení práce: 

 

Autor se ve své bakalářské práci zaměřil na zjišťování rozdílů tělesného složení a 

somatotypy u hráčů rugby a to jak v juniorské tak i seniorské kategorii. Oceňuji pečlivost se kterou 

autor zpracoval dané téma, nakolik se jedná o téma netradiční a sport, který není v našich končinách 

až tak populární. Autor ve své práci ukazuje, že velmi dobře rozumí danému tématu ať se již jedná 

o jeho teoretickou nebo praktickou stránku.        

 Práce obsahuje pečlivě zpracované informace o historii, pravidlech rugby a taky informace o 

somatotypech člověka a jejich předpokladech pro daný sport.  

Autor tak nabízí praktické informace o tom jaké somatotypy hráčů mají uplatnění v rugby na 

jednotlivých postech a věkových kategoriích. Dále velice oceňuji práci s literaturou, stylistické 

zpracování a teoretické i praktické zkušenosti autora s daným tématem. 

Práci považuji za zdařilou, pečlivě zpracovanou a doporučuji ji k obhajobě. 

 

Oponent diplomové práce: 

Jméno, tituly:  Hadžega Tomáš, Mgr.        

V Praze dne:  20.4. 2015     Podpis: 

 

 


