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Rozsah: 
Stran textu 77 stran + 3 přílohy 
Literární zdroje 74 zdrojů (49 cizojazyčných) 
Tabulky, grafy, přílohy 24 tabulek, 34 obr. 
 
Náročnost tématu na: 
 úroveň 

výborně velmi dobře dobře nevyhověl/a 
teoretické znalosti X    
vstupní data a jejich zpracování X    
použité metody X    
 
Kritéria hodnocení práce: 
 úroveň 
 výborně velmi dobře dobře nevyhověl/a 
stupeň splnění cíle práce X X   
samostatnost při zpracování 
tématu 

- - - - 

logická stavba práce X    
práce s literaturou včetně citací X X   
adekvátnost použitých metod  X   
formální úprava práce (text, 
grafy, tabulky) 

X X   

stylistická úroveň X    
nároky DP na podkladové 
materiály, konzultace 

- - - - 

zpracování výsledků, použití 
analýz 

X X   

využitelnost výsledků a námětů 
v praxi 

X    

 
Doporučení/nedoporučení práce k obhajobě:  DOPORUČUJI K OBHAJOBĚ 



 
Navržený klasifikační stupeň:  VÝBORNĚ 
 
Doplňující komentář k hodnocení práce: 
Diplomová práce se zabývá srovnáním změn vybraných somatických charakteristik u 
relativně populačně odlišných skupin, které mají však společný druh pohybového zaměření.  
V teoretické části se autor zaměřil nejen na historii stanovování typu tělesné konstituce, ale i 
rozbor somatotypu, jeho vztah k věku, pohlaví a sportu obecně. Dále pak specifikoval morfo-
funkční charakteristiky hráčů hokeje. V práci je vytyčen hlavní cíl, úkoly, formulovány 
výzkumné otázky a stanoveny 4 hypotézy. V dalších kapitolách následuje charakteristika 
výzkumných souborů, popis použitých metodik a zpracování získaných dat.  
Kladně hodnotím rozdělení kap. 4 (Výsledky práce) do 5 částí, což výrazně zpřehledňuje 
rozbor jednotlivých výsledků. Na několik částí je rozčleněna i diskusní část, kde jsou uvedeny 
nejvýznamnější výsledky celé práce, je konstatováno potvrzení jednotlivých hypotéz a jsou 
zmíněny výstupy z jiných studií.  
Formální zpracování práce odpovídá požadavkům na práce podobného charakteru.  
K celé práci mám několik připomínek: 
- několik gramatických chyb v textu 
- kap. 3 Metodika práce – není uvedeno, kdo prováděl veškerá antropometrická měření 
- str. 36. – kap. 3.2.1 Antropometrické údaje – není uvedena přesnost měření obvodových 
rozměrů 
 
Otázky k obhajobě: 
1/ Jak byste mohl souhrnně charakterizovat současný hokejový tým ČR U19 v porovnání 
s týmem ČSSR 1976? 
 
2/ Na str. 72. je zmiňován vztah obvodu lýtka x síly dolních končetin jako hlavního prediktoru 
pro rychlost bruslení (studie Marcotte et al. (1992) - neodpovídá zdroji v seznamu 
bibliografických odkazů…). Pro lepší pochopení korelace jsou doporučovány motorické 
testy…  
Věděl byste, jaký zátěžový test se relativně často používá právě u hráčů ledního hokeje?  
K čemu slouží? 
 
3/ Jako významný faktor způsobující zvyšování množství tělesného tuku (konkrétně nárůst 
kožní řasy „spina“), pokles robustnosti kostry a množství svalové hmoty uvádíte nedostatek 
pohybu „současné“ populace. 
Jaké další faktory by podle Vás mohly mít významný vliv? 
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