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Aktuálnost tématu, obsahová struktura práce, formulace problému a cíle práce. 

Téma práce si autor vybral na základě své sportovní specializace s cílem využít závěrů ve vlastní trenérské 

činnosti. Položil si tři problémové otázky. Cíl práce měl být formulován stručněji.  

                        

Úroveň teoretické části, komplexnost analýzy zkoumaného problému, kvalita práce s literaturou (odkazy, 

citace, počet a druhy využitých informačních zdrojů apod.) 

Teoretická část je zaměřena na analýzu sportovní hry a základy sportovního výkonu. Autor se snažil obecná 

teoretická východiska aplikovat na vybranou hru. Bylo využito 15 literárních a 7 internetových zdrojů 

v souladu s citační normou. 

              

 Formulace hypotéz, jejich provázanost na problémy a cíle práce. 

V praktické části práce jsou formulovány 3 hypotézy, které jsou provázány na problémové otázky. 

Hypotézy mohly být podloženy výsledky jiných studií se stejnou problematikou.  

             

Metody testování hypotéz, jejich vhodnost a logika postupu práce. 

Pro testování hypotéz bylo vhodně vybráno 5 motorických testů.   

                       

Úroveň analýzy a interpretace výsledků, zaměření a úroveň diskuse. 

Výsledky jsou interpretovány v tabulkách a grafech se stručným popisem. Diskuse je zaměřena na 

verifikaci hypotéz. Data z motorických testů zde měla být diskutována na základě analýzy tréninkového 

programu, který bohužel chybí i v přílohách práce. Výsledky testů ukázaly posun v úrovni testovaných 

pohybových schopností, bohužel z práce nevyplývá na základě čeho.   

                        

Formulace závěrů, přínos a využití výsledků. 

Závěry práce konstatují posun v úrovni pohybových schopností probandů bez východisek a doporučení pro 

praxi.   

            

Formální stránka práce. 
Po formální stránce práce splňuje požadavky kladené na kvalifikační práci. Autor se však nevyvaroval 

drobných překlepů a chyb např. str. 26 – nadpis: „Rozvoj silových schopností“ na posledním řádku stránky, 

na str. 39 – chybějící písmeno :„ Testy rychlostní schopností“. 

             

Celkové hodnocení práce. 

Autor pracoval samostatně s velkým zaujetím a nasazením. Zpracoval tréninkový plán, vedl všechny 

kondiční tréninky a provedl všechny vybrané motorické testy. Bohužel do práce nevložil tréninkový plán a 

nevyužil jeho dat.  

 

 

I přes výše uvedené nedostatky práci k obhajobě doporučuji. 

 

Návrh klasifikace: 

 

 

 

 

 



 

Otázky k obhajobě:    

 

Co  by mohla ukázat analýza tréninkového plánu? 

Jaká by byla východiska pro praxi s využitím dat z analýzy tréninkového plánu? 

 

 

Datum:                       Podpis:  


