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Biomechanické parametry ovlivňující výkon v hodu oštěpem –
literární rešerše
Cílem bakalářské práce bylo prostudovat problematiku
biomechanické analýzy hodu oštěpem, konkrétně parametry,
které ovlivňují výkon.
Mgr. Filip Čermák
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Rozsah práce
stran textu
literárních pramenů (cizojazyčných)
tabulky, grafy, obrázky, přílohy

55 stran bez příloh
53 (40)
11 obrázků, 8 grafů, 11 tabulek

1. Je cíl práce (výzkumná otázka) jasně formulován a odpovídají mu závěry? Je práce vhodně
strukturována?
Ano; Autorka si ve své bakalářské práce vytkla za cíl prostudovat problematiku biomechanické
analýzy hodu oštěpem, konkrétně parametry, které ovlivňují výkon. V první částí své práce se
zabývá obecnou biomechanikou, kterou popsala velice dobře. V druhé části své práce detailně
popisuje biomechaniku hodu oštěpem. A v třetí části popisuje techniku hodu oštěpem.
Cíl práce byl jasně formulován a byl popsán jak v úvodu práce, tak v kapitole cíle a úkoly práce.
Studentka dostatečně podrobně odpovídá na stanovené vědecké otázky. Práce má logickou
návaznost a je dobře strukturována.
2. Opírá se autor/ka o dostatek literatury relevantní tématu práce? Využívá i cizojazyčné texty?
Ano; rešerše literatury je adekvátní k zaměření a účelu práce, autorka se opírá ve velké míře o
zahraniční literaturu. V bakalářské práci bylo použito celkem 53 knižních pramenu z toho 40
zahraničních. Pochválil bych vhodný výběr zahraničních studií.
3. Jaká je kvalita použitých dat nebo zdrojů (včetně jejich výběru, sběru a popisu) a metod jejich
analýzy?
Výborná; K zpracování tématu své bakalářské práce autorka přistoupila odpovědně a energicky.
Tuto skutečnost lze doložit především výběrem literatury, který obsahuje jak „klasická“ česká
tak i zahraniční díla (Šimon, Terauds, Zatsiorsky aj.), ale i díla zcela aktuální. Autorka správně
čerpá informace především ze zahraniční literatury.

4. Jaká je kvalita argumentů, o něž autor/ka opírá závěry, k nimž dospěl/a?
Velmi dobrá, práce neobsahuje žádná nepodložená tvrzení, formulované závěry se opírají o
analyzovaná data, autorka mohla lépe vyjádřit výsledky rešerše v závěru.
5. Jaká je úroveň odkazového aparátu, jazyka a dalších formálních náležitostí?
Velmi dobrá; autorka aplikovala citační pravidla správně, vhodně použila u přímých citací
odkaz na příslušnou stránku. Úroveň vyjadřování autorky je průměrná. Úvod i závěr je potřeba
s větší péčí formulovat a lépe vyjádřit podstatu věci. Formální stránka práce je výborná.
Práce není doporučena k obhajobě.
Navržený klasifikační stupeň: výborně/chvalitebně
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