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Rozsah práce   

stran textu 51 
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tabulky, grafy, přílohy 13, 8, 1 
 

 

Kritéria hodnocení práce 
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dobře 
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stupeň splnění cíle práce   +  
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práce s českou literaturou včetně citací   +  

práce se zahraniční literaturou včetně 

citací 
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adekvátnost použitých metod  +   

stylistická úroveň   +  

 

 

 

Bakalářská práce je doporučena k obhajobě.  
 

Otázky k obhajobě bakalářské práce:  

1. Vysvětlete princip Hillovy křivky – uveďte na konkrétním pohybu ve fotbale. 

2. Vysvětlete logickou podstatu měnícího se silového poměru při různých úhlových 

rychlostech. 

3. Uveďte konkrétní doporučení do praktického tréninku pro váš výzkumný soubor na základě 

potvrzených hypotéz práce. 

 

Připomínky k práci: 

 Název práce je zcela odlišný od cíle práce v abstraktu. 

 Cíl práce se zásadně liší v abstraktu a v kap. 2. 

 Chybí kap. Teoretická část práce. 

 V metodách práce (v abstraktu i kap. 5.3 a 5.4) se autor zmiňuje o použití agility testů. 

Ovšem tento záměr není patrný z názvu či cíle práce. V kap. 5.5 také nejsou žádné 

informace o zpracování agility testů nastínění úloze agility testů ve výzkumu. Taktéž ve 

výsledkové či diskuzní části není zmínka o výsledcích těchto agility testů. 

 V kap. 3211 nefiguruje žádná citace. Takto to působí, že zmíněné informace autor sám 

„vybádal“!! 

 V „teoretické části práce“ chybí jakékoliv zmínky o předchozích výzkumech (domácích i 

zahraničních) ve zvolené problematice. Absence těchto informací bohužel nedovoluje 



čtenáři vhled do aktuálního stavu poznání v oblasti silových poměrů dolní končetiny hráčů 

ve fotbale. 

 V kap. 5.5 Statistická analýza dat chybí vyjádření hladiny statistické významnosti rozdílů. 

Navíc významnost rozdílů není znázorněna ani v tabulkách či grafech ve výsledkové části. 

To činí výsledky práce nepřehledné. 

 Hypotézy práce jsou mylně a velmi stroze verifikovány v části „závěr práce“. Verifikace 

hypotéz, vlastní vysvětlení a konfrontace s výsledky předchozích studií v dostatečném 

rozsahu jsou předmětem diskuzní části!!! 

 Naopak, v diskuzní části se objevují informace, které by měly být zahrnuty v teoretické části 

v kapitole shrnující poznatky z předchozích výzkumů! 

 Celkově v práci chybí logické vysvětlení podstaty silových poměrů svalů dolní končetiny 

(kvadriceps vs. hamstring) ve vztahu k rychlosti pohybu. Z obsahu práce není tak zřetelné, 

jak se tato podstata přenáší do roviny praktického fungování v průběhu pohybu např. právě 

ve fotbale. 

 V diskuzní části práce chybí doporučení pro praktické využití zjištěných výsledků. 

 Citační norma v kap. 9 není jednotná. 

 Přílohy jsou samostatnou částí závěrečné práce. Proto by tabulky neměly být číslovány 

v návaznosti na předchozí tabulky v práci samotné, ale bez čísel by pouze měly být 

nadepsány a označeny jako příloha 1, 2….x. 

 

 

 

Závěrečné hodnocení: 

 Celkově práce působí nepřehledně a chaoticky. Chybí návaznost názvu práce – cílů práce – 

metod práce. Vhodně použitá statistická analýza (ANOVA) postrádá vyjádření hladiny 

statistické významnosti. Ta posléze není vyjádřena v grafech a tabulkách. Stanovené 

hypotézy práce nejsou vhodně verifikovány v diskuzní části práce. V návaznosti na zjištěné 

výsledky práce chybí jakékoliv doporučení pro praktické využití. 
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