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Zjistit úroveň tělesné zdatnosti a vybrané fotbalové dovednosti u 
hráčů fotbalu kategorie mladší přípravky. Současně je cílem 
zjištění vztahu mezi tělesnou zdatností a fotbalovou dovedností. 

Vedoucí bakalářské práce Mgr. Jakub Kokštejn Ph.D. 
 
náročnost tématu na úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná 
teoretické znalosti  x  
praktické zkušenosti  x  
podkladové materiály (vstupní data) a jejich 
zpracování 

 x  

 
kriteria hodnocení práce úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná nelze hodnotit 
stupeň splnění cíle práce  x   
samostatnost při zpracování tématu  x  nelze hodnotit 
logická stavba práce x    
práce s českou literaturou včetně citací  x   
práce se zahraniční literaturou včetně citací   x  
adekvátnost použitých metod  x   
hloubka provedené analýzy  x   
stupeň realizovatelnosti řešení x    
formální úprava práce (text, grafy, tabulky)  x   
stylistická úroveň   x  
nároky DP na podkladové materiály, 
konzultace, průzkumy … 

vysoké průměrné nízká   nejsou 
    

použití analýz, matem. Statistických a jiných 
metod, komparací apod. 

ve velké míře přiměřené částečné absentuje 
    

využitelnost námětů, návrhů a doporučení 
k řešení problému 

ve větší míře částečná nižší nevyužitelnost 
    

obsah a relevantnost příloh v textu či příloh. 
Části BP (tabulky, grafy, propočty apod.) 

vysoce 
funkční 

funkční méně funkční neuspokojivé 

    
 
Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 
 nebo  podtrhněte 
 přiměřené 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Připomínky a otázky k obhajobě: 
 
Zpracovaná bakalářská práce kompiluje literaturu týkající se motoriky a ontogeneze, kde je 
dostatečně pracováno s českou literaturou, ale již výrazně méně se zahraniční literaturou, což 
tuto teoretickou část práce ochuzuje. Ve výzkumné části jsou vhodně zvoleny metody vůči 
cíli práce, ale chybí vysvětlení jejich využití. Cíl odpovídá názvu pouze částečně (konkrétně 
odpovídá jen první uvedený cíl). Hypotézy vychází z praktických zkušeností uchazeče a 
neopírají se o literaturu z teoretické části, či literaturu jinou. Kapitola Diskuze, není diskuzí 
ale popisem vlastních výsledků bez uvedení jiné literatury. V závěru práce se uchazeč 
neudává žádný přínos k praxi. Minimální požadavky kladené na bakalářskou práci jsou 
celkově naplněny s výjimkou množství zahraniční literatury, což je třeba i praktického 
i formálního pohledu napravit. Doporučuji rozšířit diskuzní část o praktická doporučení 
s využitím domácí i zahraniční literatury. 
 
 
Otázky k obhajobě: 
 

1- K čemu slouží graf 1 v rámci řešení cíle práce a hodnocení hypotéz?  
2- Objasněte, proč dle grafu 2 potvrzujete hypotézu č. 1 a dle grafu 4 ji zamítáte. 
3- Zdůvodněte, proč jste v rámci měření tělesné stavby použil BMI index a ne např. 

Rohrerův index a proč jste hodnotil jen množství tělesného tuku a nikoliv aktivní 
tělesnou hmotu? 
 

 
Práce    je/není   doporučena k obhajobě   
 
Navržený klasifikační stupeň: Dobře 
Do rámečku vypsat slovní hodnocení z této škály:  výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl/a 
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