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Hlavním cílem této práce je zjistit úroveň technické vyspělosti 

u každého dospělého reprezentanta v kickboxu, ať už se 

věnuje polokontaktním či plnokontaktním disciplínám. 

Dalším cílem je srovnávání třech pohledů na technickou 

vyspělost každého reprezentanta a to podle samotného 

reprezentanta a dvou státních trenérů. A následně porovnat 

reprezentanty polokontaktních disciplín s reprezentanty 

plnokontaktních disciplín ve vybraných technikách úderů a 

kopů. Na závěr bude zjištěno, jak vidí svoji technickou 

vyspělost muži a jak ženy. 

Vedoucí diplomové práce Mgr. Jaroslav Stich 

 

náročnost práce na úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná 

teoretické znalosti x   

praktické zkušenosti x   

podkladové materiály vstupní data a jejich zpracování  x  

 

kriteria hodnocení práce známka 

1 2 3 4 
název práce x    
téma práce a její aktuálnost  x   
teoretická fundovanost autora x    
formulace cílů práce  x   
celkový postup řešení   x  
práce s daty a informacemi   x  
hloubka provedené analýzy   x  
členění a logická stavba práce  x   
práce s odbornou literaturou x    
formální úprava práce (text, grafy, tabulky) x    
stylistická úroveň x    
přesnost formulací a práce s odborným jazykem x    
splnění cílů práce x    
adekvátnost použitých metod  x   
závěry práce a její formulace x    
odborný přínos práce a její praktické využití   x  

 

Připomínky a otázky k obhajobě: 

Posluchačka vyčerpávajícím způsobem zpracovala teoretickou část. V metodologické části 

však není dostatečně popsán proces sběru dat. 

 

Jak přesně probíhalo sebehodnocení závodníků? (Hodnotit osobní dojem ze své techniky? 

Byly zohledněny veškeré technické aspekty při zadávání?) 

 

Jak přesně probíhalo hodnocení ze strany trenérů? (Zpaměti? Během tréninku?  

Z videozáznamů zápasů?) 

 



Práce    je   -   není   doporučena k obhajobě  (nehodící se škrtněte) 

 

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