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                                      Hany LUTICOVÉ 
                               

                  Růst atletické výkonnosti mladšího žactva ve víceboji 
 

Pokles zájmu mládeže o atletiku, jako o velmi náročné a hodnotné sportovní odvětví, se  

postupně prohlubuje. Zkoumané téma je tedy velmi aktuálním a problémem a zpracovat jej na 

úrovni bakalářské práce je společensky jednoznačně přínosné.  

       Charakter práce předurčuje její strukturu. Logicky strukturované cíle a úkoly (s.11) 

korespondují s názvem kvalifikační práce a jsou základem k jejímu  úspěšnému řešení. Text o 

rozsahu 60 stran je dělen na 11 základních kapitol. 

       Teoretická část práce se s minimálními odchylkami drží jejího tématu. Luticová zde   

prokazuje, že samostatnou práci s  literaturou i jinými zdroji ovládá. Jednoznačným přínosem 

je zařazení a obsah  kapitoly Literatura a její kritika. Seznam použité literatury (17 titulů, 

včetně internetových zdrojů) je sice stručný, ale zcela adekvátní předkládané práci, citace v 

textu jsou důsledné a podle platné normy.  

       Hypotézy (s. 29) jsou v návaznosti na cíle a teoretickou část nepříliš exaktně 

formulovány, jsou ovšem logické a srozumitelné. Vedle sebe stojící výzkumné otázky a 

hypotézy výzkumnou část poněkud znepřehledňují. 

      Použitá metoda šetření pomocí motorických testů. se pro testování uvedených hypotéz 

jednoznačně hodí. Součástí této kapitoly by měl být i podrobný popis použité testové baterie, 

který zde ovšem postrádám. Zkoumaný vzorek (lépe – výzkumný soubor) je výstižně 

charakterizován. 

       Výsledky a jejich interpretace by si zasloužily přehlednější zpracování, místy pečlivější 

komentáře. V předkládané podobě znesnadňují čtenářovu orientaci. Dosti obsáhlá Diskuze by 

se měla zamýšlet také nad příčinami naměřených hodnot (výsledků). 

      Kapitola Závěr (lépe by bylo Závěry) je zajímavá i výstižná, ale ne zcela přehledná. 

Autorka zde je okrajově naznačuje také přínos a využití výsledků. 

       Formální stránka práce nevykazuje žádné podstatné nedostatky. Občasné terminologické 

a stylistické chyby jsou zanedbatelné. Rozsah textu je přiměřený úrovni bakalářské práce.      

       Předkládaný text  považuji za v podstatě zdařilý, ale domnívám se, že pokud by autorka 

s jeho odevzdáním nemusela spěchat, dokázala by odevzdat práci ještě kvalitnější. Nicméně 

Luticová splnila požadavky kladené na bakalářskou práci, kterou tímto doporučuji k obhajobě. 

           

Hodnocení …………. 

 

Otázka k obhajobě: Reagujte na kritické poznámky vedoucího práce.      
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