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Hodnotící kritéria závěrečných prací 

Závěrečné práce jsou hodnoceny počtem bodů, slovně a navrženým klasifikačním stupněm na 
základě jednotlivých kritérií. Vedoucí a oponent práce vypracují posudek, jehož součástí je 
bodové hodnocení jednotlivých aspektů práce (dle bodového rozpětí), slovní hodnocení 
jednotlivých aspektů práce, návrh klasifikačního stupně a jeho slovní zdůvodnění. Součástí 
oponentského posudku jsou také otázky k obhajobě. 

Bodové rozpětí pro určení klasifikačního stupně je pouze doporučené, hodnotitel se od něj 
může v odůvodněných případech odklonit (vysoký odborný či společenský přínos může 
převážit drobné nedostatky, nebo naopak přes nesporné kvality práce v některých aspektech 
může být práce nedoporučena k obhajobě pro natolik zásadní pochybení v klíčovém aspektu). 

Klasifikace navržená v posudcích není pro Komisi obhajoby závěrečné práce závazná, ta 
k posudkům přihlíží, ale rozhoduje se na základě průběhu obhajoby a vlastního uvážení. I přes 
jeden nebo dva nedoporučující posudky může student závěrečnou práci obhajovat před 
komisí. 

  



Hodnocení jednotlivých aspektů teoretické a výzkumné práce 

HODNOCENÁ POLOŽKA POČET 
BODŮ 

ABSTRAKT (0-5 bodů) 
 Obsahuje abstrakt všechny klíčové části (cíl a smysl práce, způsob řešení 

problému, nejzávažnější výsledky a implikace)? 
 Koresponduje abstrakt s obsahem práce a má přiměřený rozsah? 
 Obsahuje abstrakt adekvátní klíčová slova (klíčová slova by se neměla 

nacházet v názvu práce)? 
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Abstrakt (slovní hodnocení) 
Abstrakt jasně shrnuje práci. Pouze bych zde vynechal hodnoty jako výška, hmotnost-ty se čtenář 
dozví metodologii práce. Slovo parametr, bych raději nahradil slovem proměnná. 
ODŮVODNĚNÍ A REŠERŠE ODBORNÉ LITERATURY (0-25 bodů) 
 Je zdůvodnění práce uvedené v úvodu logické? 
 Je popsána metoda rešerše? 
 Prokázal student schopnost vyhledat, prostudovat, tematicky utřídit a 

analyzovat odbornou literaturu? 
 Obsahuje rešerše literatury (část teoretická východiska práce) podrobnou 

zprávu o zvolené problematice vycházející z české i zahraniční literatury? 
 Je výběr literatury aktuální a její záběr vzhledem k tématu dostatečný 

(úplný)? 
 Je použitá literatura řádně citována? 
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Odůvodnění a rešerše odborné literatury (slovní hodnocení) 
Teoretická část je logicky uspořádána. Autor seznamuje detailně s problematikou řešeného problému 
a využívá mnoha literárních zdrojů. V ČR je toto téma zcela neprobádané. Zabývá správně strukturou 
herního výkonu, technikou sledované činnosti i způsobem trénování.   
 
POUŽITÉ METODY A LOGIKA STRUKTURY PRÁCE (0-20 bodů) 
 Je cíl práce definován přesně, stručně a srozumitelně? 
 Jsou výzkumné otázky a hypotézy jasně stanoveny? 
 Uvádí a zdůvodňuje student konkrétní metody a postupy, které použil a na 

jejichž základě došel k výsledkům? 
 Jsou použité metody dobře a podrobně popsány tak, aby umožňovali 

replikaci? 
 Jsou uvedeny použité statistické metody a byla věnována pozornost 

reliabilitě a validitě dat?  
 Je zmíněna existence informovaného souhlasu a schválení projektu práce 

Etickou komisí UK FTVS? 
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Použité metody a logika struktury práce (slovní hodnocení) 
Autor uvádí cíl s. 57 (posl. s. teorie), který je odlišný od cíle na s 58. Cíl práce na s. 58 je jasně 
stanoven, avšak měl by být v přítomném čase. Doporučil bych autorovi ho zařadit na začátek kap. 3. 
Stanoveny jsou vhodně tři hypotézy. Autor měl od probandů informovaný souhlas, ale nezmiňuje se 
o etické komisi. Název kap. 4.2. by měl být: měřící procedury. Metody sběru dat jsou srozumitelně 
popsány. Anglické výrazy by bylo vhodné dát do uvozovek. Avšak z metodického hlediska jsou 



v práci některé nejasnosti a metodika výzkumu je v některých částech dle mého názoru trochu 
problematická- chybí detailnější informace o způsobu měření a na základě toho se zjištěné výsledky 
budou hodnotit obtížněji. Probandi byli náhodně rozděleni do dvou skupin, detailnější informace o 
těchto skupinách chybí-věk, hcp, herní úroveň ve skupinách.  Nastíním otázkami a komentáři některé 
problematické oblasti, zda je autor zvážil? V jakém období došlo k měření, měli hráči i jiné golfové 
tréninky během intervenčního období, nebo hráli hřiště, či turnaje (během hry hráči též patují)? Toto 
vše může ovlivnit výsledky. Vnější podmínky: rychlost a kvalita jamkoviště. Byla nějakým 
způsobem měřena rychlost jamkoviště při úvodním a závěrečném měření? (byly podmínky stejné či 
odlišné). Trénovali hráči patování na podobně rychlém jamkovišti nebo na odlišném? Mohli se 
probandi nějak rozehrát před testováním kromě tří cvičných pokusů? Mohli si případně zvyknout na 
jinou rychlost jamkoviště než došlo k měření? Hráči byli instruování, aby ke každému patu 
přistupovali jako na hřišti. Bylo to nějak kontrolováno, mohl některý hráč přistupovat odlišně-např. 
jeden pečlivě, jiný laksně – mohlo by to ovlivnit nějak výsledný efekt intervence?  5 tréninkových 
jednotek během 4 týdnů. Mohlo teoreticky nastat k situaci, že jeden hráč odehrál všech 5 tréninků 
v prvním týdnu a pak být tři týdny bez golfu?  Analýzu dat bych situoval na konec kapitoly. I když 
autor provedl výzkum, který je opodstatněný a logicky postavený, je potřeba zvážit i zmíněné 
aspekty. Velice problematický může být přístup ohledně „nejlepší snahy“. Některé z těchto 
metodických nejasností by bylo dobré vysvětlit. 
 
ZPRACOVÁNÍ TÉMATU A INTERPRETACE ZÍSKANÝCH 
POZNATKŮ (0-25 bodů) 
 Odpovídají uváděné informace soudobému stavu poznání? 
 Neobsahuje práce zavádějící, či dokonce demagogická tvrzení a polopravdy? 
 Jsou výsledky prezentovány srozumitelně, stručně, přehledně a přesvědčivě 

(ať už prostým textem, tabelárně či graficky)? 
 Jsou získané výsledky náležitě zhodnoceny (zvláště statisticky) a objektivně 

interpretovány? 
 Jsou získané výsledky diskutovány v kontextu soudobého výzkumu? 
 Byly vzaty v potaz silné i slabé stránky práce? 
 Jsou závěry prezentovány srozumitelně a korektně? 
 Jsou učiněna doporučení pro další výzkum nebo opatření? 
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Zpracování tématu a interpretace získaných poznatků (slovní hodnocení) 
Diskuse je z větší části deskripce výsledků, chybí zde více vlastních myšlenek a možných vysvětlení. 
Závěr práce je jasně shrnut, potvrzuje a vyvrací hypotézy, včetně doporučení do praxe. Vyzdvihuje 
zjištěné důležité výsledky. Autor správně uvádí některé limitace výzkumu, avšak tato část patří na 
konec kapitoly diskuze. 
V tabulce 6 se objevuje údaj frekvence trénování, o které v předchozí části není zmínka. Ten se 
objevuje dále i v diskusi, ale čtenář neví co přesně tento pojem znamená-trénování dlouhé hry nebo 
patování, tréninkové kolo na hříšti či vše dohromady? Na základě těchto nejasností je neadekvátní 
tvrzení, že vyšší frekvence trénování má negativní vztah na přesnost dlouhých patů. Hodnota p je v 
textu zbytečně na 6 desetiných míst. V závěru není potřeba říkat konkrétní statistickou významnost 
(když už tam je, chybí formát p =/ <). Seznam literatury je na dobré úrovni, autor použil 51 zdrojů, 
mnoho cizojazyčných a mnoho odborných. Pouze u citace Dovalil a kol. by měl být výčet všech 
autorů. 
 
 
 
ODBORNÝ A SPOLEČENSKÝ PŘÍNOS (0-10 bodů) 
 Zabývá se práce aktuálním/praktickým problémem? 
 Je práce z hlediska oboru přínosná? 

9 



 
Odborný a společenský přínos (slovní hodnocení) 
Práce se zabývá aktuální a málo probádanou tématikou, hodnotím jako přínosnou pro obor. 
 
 
FORMÁLNÍ ÚROVEŇ PRÁCE (0-15 bodů) 

 Obsahuje práce všechny klíčové části? 
 Je práce zpracována v dostatečném nebo přiměřeném rozsahu? 
 Je práce logicky uspořádána? 
 Má práce dobrou jazykovou úroveň? 
 Je práce z formálního hlediska bez chyb? 
 Jsou správně používány zkratky? 
 Jsou obrázky, tabulky či grafika jasně a srozumitelně označeny a 

popsány? 
 Jsou přílohy řádně číslovány (označeny) a je na ně v textu řádně 

odkázáno (jsou-li obsaženy v práci)? 
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Formální úroveň práce (slovní hodnocení) 
Jazyková úroveň práce j velmi dobrá, kapitoly jsou ve vhodném rozsahu. Menší konkrétní nedostatky 
v teoretické části jsou: u přímé citace např. s. 12,17 chybí strana; S. 18. dole- … podle studie je… 
(které studie?); kap. 2.4.5.1 první veta by chtěla citaci; anglický popis obrázků např. obr.7,9 (pokud 
je obr. přejatý od někoho, měla by být uvedena i strana). Tabulky ve výsledkové části nejsou moc 
přehledné (v tabulce 2 chybí jednotky). Statistická významnost je uvedena zbytečně 2x v tab.2. 
V textu se některé údaje z tabulek zbytečně opakují. Grafy jsou naopak velmi přehledné. Styl psaní je 
v pořádku až na vyjímku- s. 22,33 - zásady patování jsou psány stylem doporučení pro trenéry a ne 
stylem vědecké práce. Občasné velice krátké odstavce (2 řádky). Často používaný slangový výraz 
golfový míček (míč). Cizojazyčné termíny např. Mallet, sweetspot – odlišit v textu kurzívou či 
uvozovkami (i vysvětlit, aby čtenář věděl, o co jde, v případě sweetspotu vysvětleno na další větě). 
Slovní spojení: Sladký bod tenisové rakety… by našlo určitě jinou formulaci. Často krát se vyskytuje 
spojení ve své knize-není potřeba – lépe Autor XY (2000) uvádí…. Název kap 2.6.4 zní jak 
z lékárny. Název podkapitoly 2.8.2.4 a 5 by chtělo dát do uvozovek. 
 

  



Doporučená klasifikace práce podle bodového ohodnocení 

Doporučený kvalifikační stupeň Bodové rozpětí pro bakalářské práce 

Výborně 100 – 81 
Velmi dobře 80 – 61 

Dobře 60 – 41 
 

 

Práci klasifikuji stupněm: velmi dobře (69 b.) 

Slovní zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně: 

I když uvádím více konkrétních připomínek, tak i přesto je práce kvalitní. Konkrétní 
připomínky slouží především jako zpětná vazba autorovi pro případ pokračování v 
postgraduálním studiu. Některé z metodologických připomínek je z pohledu studenta velice 
těžké ošetřit. Pro potřeby diplomové práce hodnotím použité metody jako dostačující. Naopak 
v práci je na druhou stranu i mnoha pozitiv, velice dobře zpracovaná teoretická část, logická 
struktura práce, její rozsah, čtivost, přínos a originalita. Rovněž i odvaha se pustit do poměrně 
komplikovaného a nového výzkumu. Práci hodnotím pozitivně, je vidět snaha i zaujetí autora 
pro výzkum v golfu a práce přináší zajímavé informace.  

 

 

Práci doporučuji k obhajobě 

 

Otázky či připomínky k obhajobě práce: 

Nastínil jsem některé metodické nejasnosti –viz výše, které by bylo dobré vysvětlit. 

 

 

 

 

Místo a datum vypracování posudku     Podpis oponenta práce 

Praha, 4.5.2018 


