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oblasti aspirací, psychomotorického tempa a odolnosti vůči zátěži. Dále ověření 

hypotéz, že závodní hráči mají vyšší úroveň všech zmíněných kategorií než hráči 
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Hodnocení práce: 

Velmi stručná diplomová práce (spíše připomíná bakalářskou práci) využívá 

kvantitativní dotazník TATSO(2017), který je doplněn o kvalitativním interview s trenéry 

závodních hráčů squashe. Data jsou vyhodnocena statistickými funkcemi programu Microsoft 

Excel a ověřena pomocí f-testu a T-testu na 5% i 1% hladině významnosti. 

V práci byly zjištěny statisticky významné rozdíly mezi závodními a výkonnostními hráči v 

psychomotorickém tempu i aspiracích, přičemž závodní hráči vykazovali výrazně vyšší 

hodnoty, výsledky této skupiny se ukázaly nadprůměrné i v porovnání s dosavadními normami 

testu. Při testování odolnosti vůči zátěži byly výsledky obou skupin nadprůměrné, nebyl však 

prokázán významný rozdíl mezi zvolenými testovacími soubory. 

Ve velmi specializované  diplomové práci jsem nenašel podstatné formální nebo obsahové 

nedostatky a doporučuji DP k obhajobě. 
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Závěr by mohl být podrobnější. 

Diplomová práce obsahuje gramatické chyby (např…v práci „byli“ zjištěny…v abstraktu). 
Použitá literatura by mohla být očíslována. 
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Vysvětlete podrobně princip hedónismu (str. 25). 
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