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Téma práce 

 Individuální vývoje výkonnosti sedmibojařek 
 

Cíl práce:  Cílem práce bylo stanovit efektivitu závodního výkonu sedmibojařek a pomocí těchto 

výsledků analyzovat vývoj výkonnosti v sedmiboji. 
....................................................................................................................................... 

1. Náročnost tématu na: 

- teoretické znalosti průměrné nadprůměrné 

- vstupní údaje a jejich 

zpracování 
průměrné nadprůměrné 

- použité metody průměrné nadprůměrné 

 

2. Kritéria hodnocení práce: 

 

stupeň hodnocení 

výborně 
velmi 

dobře 
vyhovující 

nevyhovuj

ící 

stupeň splnění cíle práce  x   

samostatnost posluchače při 

zpracování tématu 
    

logická stavba práce x    

práce s literaturou včetně 

citací 
x    

adekvátnost použitých metod x    

hloubka provedené analýzy ve 

vztahu k tématu 
x    

úprava práce (text, grafy, 

tabulky) 
 x   

stylistická úroveň  x   

     

 

3. Využitelnost výsledků práce v praxi, příp. teorie: 

 průměrná nadprůměrná  

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

 

Práce je velmi zajímavá a přináší podnětné informace pro trenéry i mladé atlety. 

Několik poznámek: 

Abstrakt slibuje kvalitativní výzkum, o pár řádek dále se dozvídám o retrospektivní analýze, 

deskriptivní statistice… 

Ke zkratkám a jejich výkladu – je důležité podat vysvětlení vlastních zkratek, autorem 

vytvořených, jsou však i zkratky, všeobecně známé, používané i pro takové věci, jako je 

směrodatná odchylka a je nevhodné u takových zavádět vlastní zkratky. 

Teoretická část je zpracována velmi pečlivě, výběr zdrojů je reprezentativní, postihuje široké 

spektrum autorů, zabývajících se studovanou problematikou. 

s. 23 - (Bowerman, 1991) jak se dnes, po 25 letech dá hodnotit doporučovaný obsah a skladba  

tréninku (zatížení sedmibojařky) 



s. 28 – namísto 200 m je v tabulce 1 údaj 6,17 ? 

Cíle a úkoly práce jsou stanoveny velmi jasně, věcně , v této souvislosti mne napadá, že mohlo 

být i jasněji uvedeno, k čemu ta rozsáhlá analýza může vlastně vícebojařkám v jejich sportovní 

kariéře sloužit. 

Velmi nedobré je nazvat předpoklady HYPOTÉZAMI. To je metodologicky naprosto 

nepřijatelné a formulace hypotéz takovým způsobem představuje prznění vědy. Vše by napravila 

změny názvu – namísto hypotéz PŘEDPOKLADY ČI OČEKÁVÁNÍ. 

S. 39 – Metodika – obávám se, že kvalitativní výzkum je něco jiného než to co je v práci 

prezentováno – kvalitativní analýza kvantitativních dat. Výkony představují jasně měřitelné 

hodnoty, body jsou rovněž jasné kvantitativní údaje a tyto byly analyzovány a hodnoceny. 

s. 41 a dále – analýza světových a národních rekordů přináší „podivné“ výsledky. Je potřeba si 

uvědomit, že rekordy jsou „náhodné“ veličiny, ke kterým dochází „náhodou“, jeden čas velmi 

často, jindy dlouho nic… Proto se doporučuje analyzovat „stabilnější“ ukazatele jako jsou 

výkony průměru deseti, nebo desátý výkon apod. 

Výsledková část představuje ohromné množství údajů a komentáře k tomuto. Porovnávání 

aktuálního výkonu s NVR je asi vhodnější než porovnávání aktuálních výkonů s absolutními 

osobními rekordy nebo s osobními nejlepšími výkony, dosaženými v sedmiboji – to jistě autorka 

také zvažovala. Proto otázka, jak by toto vypadalo. 

s. 69 – Když Jackie Joyner-Kerseeová vytvořila světový rekord, udělala si 4 osobní rekordy a 

v dalších disciplínách zaostala za osobními rekordy o málo cm. Proto se divím, že dosáhla pouze 

96 % EZV – prosím vysvětlení. 

Závěry práce přináší velmi věcné údaje, získané z rozsáhlých analýz. 

Vysokou kvalitu předložené diplomové práce zdůrazňuje i velmi kvalitní, rozsáhlý seznam 

využitých literárních zdrojů. 

 

 

5. Práce je - doporučena k obhajobě. 

 

6. Navržený klasifikační stupeň: výborně 
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