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Bakalářská práce je doporučena k obhajobě.  
 

Otázky k obhajobě bakalářské práce:  

1. Na základě jakých literárních podkladů byly stanoveny 3 hypotézy práce? 

2. Z jakého důvodu byl použit právě Spearmanův korelační koeficient namísto Pearsonova 

korelačního koeficientu? Jaký je mezi nimi rozdíl? 

3. Lze vyvodit na základě výsledků práce nějaké konkrétní závěry pro využití v praxi, tj. 

v konkrétní tréninkové jednotce? 

 

Připomínky k práci: 

 V teoretické části práce jsou některé kapitoly, které nemají přímý vztah k cílům práce a jsou 

spíše bezpředmětné (definice sportovní hry fotbal, týmový herní výkon) 

 Naopak s ohledem na cíle práce mohla být více rozvinuta oblast kondičních faktorů v rámci 

individuálního herního výkonu. Konkrétně jaké složky z kondiční oblasti mají nejsilnější 

vztah k hernímu výkonu jednotlivce. 

 Dále pak v teoretické části postrádám jakékoliv informace o výsledcích prací, které by řešili 

stejnou či podobnou problematiku (hodnocení pohybové rychlosti a maximální síly u 

adolescentních fotbalistů; vztah mezi těmito proměnnými; hodnocení proměnných vzhledem 



k různému věku….). Poté by bylo možné výsledky této práce také porovnat s jinými 

studiemi a dobrat se tak důležitých skutečností ve vztahu k aplikaci do praxe. 

 V hypotéze 1 se mluví o absolutní a relativní síle, ale toto dvojí pojímání síly se dále v textu 

práce neobjevuje (ani v metodice, ani ve výsledkách a diskuzi). 

 Mezi úkoly samotné práce (kap. 3.2.1) jistě patří příslušná rešerše literatury, výběr 

adekvátních statistických metod. 

 V metodice práce chybí jakékoliv informace o měření lineární rychlosti (způsob, měřící 

technika). 

 Pokud jsou v tabulce 2 prezentovány naměřené hodnoty dané práce, pak zde chybí hodnoty 

pohybové lineární rychlosti (5, 10, 20 a 40m). 

 V prvním odstavci diskuze – možná, že dalším možnou negativní příčinou nízké korelace 

mezi maximální sílou a lineárním sprintem může být nedostatečná technika leg pressu u 

některých hráčů. Je škoda, že toto nebylo zmíněno, jelikož se to při testování vyskytovalo… 

 Většina textu v kapitole závěr patří jednoznačně do diskuze!! Ověření hypotéz by mělo být 

spojeno s textem v diskuzní části. 

 Bohužel v kapitole diskuze či v závěru práce chybí náznak přenosu zjištěných skutečností do 

praxe. Tedy konkrétní doporučení – konkrétní metodika rozvoje maximální síly potřebné 

k rozvoji pohybové rychlosti. 

 

Závěrečné hodnocení: 

 Student prokázal schopnost samostatně vypracovat bakalářskou závěrečnou práci 

výzkumného charakteru. Přestože v teoretické části chybí shrnutí předchozích výzkumů 

v dané problematice, v diskuzní části autor práce vlastní výsledky práce vhodně konfrontuje 

s výsledky předchozích studií (studie z databáze WOS). V závěru práce chybí jasné 

doporučení do praxe, jak výsledky lze využít.  
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