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Rozsah práce   
stran textu 53 
literárních pramenů 21 
tabulky, grafy, přílohy 9,2 

 

Náročnost tématu na 
úroveň 

výborně velmi dobře dobře nevyhověl/a 
teoretické znalosti  x   
praktické zkušenosti X    
podkladové materiály (vstupní data) a 
jejich zpracování 

 x   

 

Kritéria hodnocení práce 
úroveň 

výborně 
velmi 
dobře 

dobře nevyhověl/a 

název práce  X    
téma práce a její aktuálnost  x    
teoretická fundovanost autora   X   
formulace cílů práce  X    
adekvátnost použitých metod  x x   
celkový postup řešení  x    
práce s daty a informacemi  x    
hloubka provedené analýzy   x   
členění a logická stavba práce   x   
práce s odbornou literaturou    x  

formální úprava práce (text, grafy, 
tabulky)  

X    

stylistická úroveň  x    

přesnost formulací a práce s odborným 
jazykem  

X    

Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 
 
Práce    je /  není   doporučena k obhajobě.  
 
Navržený klasifikační stupeň: Velmi dobře 

 
 
Otázky k obhajobě:  
Jaké bylo nejlepší umístění hráčů na ATP? 
Mohou být uvedené důvody konce kariéry totožné s profesionálními hráči? 
 
 
 



 
 
 
Doplňující komentář k hodnocení práce:  
Práce je zpracována na 53s a 21 zdrojů. Téma je aktuální, avšak v teoretické části chybí předešlé 
výzkumy a problematika ukončovaní kariéry ve sportu. U přímých citací chybí strana. Metody jsou 
dostatečně popsány, chybí detailnější informace o sledovaném souboru. Některé nevysvětlené 
zkratky a termíny. Dále chybí více detailů o úspěších probandů  na MČR– věková kategorie apod. 
Je odvážné od autora tvrdit, že šlo o symptom vyhoření (nepředpokládám, že je vystudovaný 
psycholog). Autor se snaží vysvětlit výsledky svým názorem, někde ale až moc, což vede k velmi 
subjektivnímu dojmu. Diskuze převážně chybí včetně komparace s jinými studiemi. Není zde 
limitace studie a navázaní na budoucí výzkumy. Některé pasáže závěru patří do diskuze. 
Nejednotné citovaní v seznamu literatury. Práce je přehledná a logicky sestavena. Oceňuji sloh 
práce. Práce odpovídá požadovaným standardům. 
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