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Kritéria hodnocení práce – stupně hodnocení: 

Výborně - velmi dobře    -     dobře  -   nevyhovující 

Stupeň splnění cíle práce 

 

Výborně 

Samostatnost při zpracování tématu 

 

Výborně 

Logická stavba práce 

 

  Velmi dobře 

Práce s literaturou – citace, vlastní komentář  

 

                              Výborně 

Adekvátnost použitých metod Výborně 

 

Hloubka tematické analýzy, vlastní přínos 

diplomanta 

 

Výborně 
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Výborně 
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 Výborně 

Praktická využitelnost zpracování: 

 

Podprůměrná   Průměrná   Nadprůměrná 

Hodnocení:   
 

Stupeň splnění cílů práce.   

Cíle jsou formulovány poněkud obšírněji, ale vcelku jasně, efektivnější by jistě byla stručnější 

forma. Z pohledu jejich naplnění je však třeba konstatovat nejen jejich naplnění, ale zejména 

po metodologické stránce překročení obvyklých standardů. V práci je použito velmi přesné 

statistické ověřování hypotéz, které splňuje požadované standardy pro impaktované studie. 

Také v interpretační části je autorka velmi nápaditá a její diskuze jde na podstatu věci. 

Celkově vysoce nadstandardní úroveň výzkumu i celé DP s komplexně splněnými cíly a 

vyčerpávající diskuzí.  

Hodnocení: výborně   

  

 

Samostatnost při zpracování tématu. 

Diplomantka si počínala velmi samostatně, sama vyhledala poměrně rozsáhlou literaturu a 

plně pronikla do problematiky výkonnostních testů  psychologických veličin jako jsou 

psychomotorické tempo, aspirace a odolnost.  Postupovala velmi nezávisle  i v osvojování 

použitých statistických postupů, kde přes doporučení vedoucího zvolila jiné statistické testy 



(F- test a T- test), což se však ukázalo jako velmi přínosné. Přiměřeně konzultovala a pro 

zaneprázdněnost vedoucího si samostatně vyřešila i problémy s konečnou verzí DP. Vysoce 

cením její aktivitu , schopnost vyhledat adekvátní informace a osvojit si náročné statistické 

postupy.  

Hodnocení : výborně 

 

Logická stavba práce. 

Práce má jasné členění a jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují. Vytknout lze jen jistou 

disproporci mezi teoretickou částí (zahrnuje více než 50% celkového obsahu) a  vlastním 

výzkumem. 

Hodnocení : velmi dobře  

 

Teoretická část a zacházení s literaturou. 

Teoretická část je nadstandardní nejen svou šíří, ale zejména proniknutím do náročné 

tématiky psychologického testování.  Diplomantka vyhledala adekvátní zdroje, obohatila 

teoretické úvahy o nové prameny a studie. Prokázala, že umí velmi inteligentně skloubit různé 

teorie a studie do syntetického textu, stejně jako používat a citovat literaturu. Jediné co by se 

dalo vytknout, je až přílišný rozsah této části (dosahuje  50ti procent rozsahu celé práce), což 

působí disproporčně. Výběr literatury je velmi zdařilý, přináší nové pohledy i pro vedoucího 

práce.  Jeho rozsah  včetně cizojazyčných zdrojů více než splňuje požadavky. Také citace 

zdrojů a vůbec zacházení s písemnými prameny je příkladné.  

Hodnocení : výborně 

 

Adekvátnost použitých metod. 

Test TATSO je poměrně nový víceúčelový výkonový test, k jehož standardizaci a využití 

diplomantka evidentně přispívá. Prochází standardizací , ale na druhé straně lze využít pro 

individualní úpravu aspirací, pěstování sebedůvěry a vůbec diagnostice osobního tempa, které 

je z větší části vrozené. V tomto ohledu cením, že diplomantka projevila odvahu novou 

metodu použít. Ještě více lze hodnotit nejen zvládnutí metod testování, ale zejména použití 

vyspělých statistických metod pro ověření stanovených hypotéz. Autorka dokonce před T- 

testem použila F test pro stanovení míry rozptylu získaných dat. To splňuje standardy 

výzkumných prací pro impaktované časopisy. Autorka zvládla i adekvátní interpretaci těchto 

metod a podmínek jejich využití. Vlastní potvrzení pracovních hypotéz o významnosti rozdílů 

ve výšce aspirací mezi hráči s vyšší a nižší výkonností je také přínosné, ale více méně jen 

potvrzuje očekávání. Z hlediska metodiky perfektně zvládnutá práce. 

Hodnocení:  výborně 

 

Hloubka tematické analýzy, vlastní přínos diplomanta 

Autorka nejen zvládla distribuci a testování probandů, ale také dokázala velmi nápaditě 

prezentovat výsledky. Vlastní analýza je překvapivě hluboká, jde na jádro problémů jak 

samotného testu, tak jeho možností a etických problémů při jeho využití. Přínosné jsou 

postřehy z testování (někteří hráči poznali  nestejný čas jednotlivých pokusů) stejně jako 

diskuze ohledně využití výsledků. Autorka navrhuje dokonce jiné způsoby hodnocení dat, což 

významně rozšiřuje možnosti využití testu TATSO. Je tedy cenným příspěvkem k využití této 

diagnostické metody. 

Hodnocení: výborně 

      

Úprava práce: text, grafy, tabulky 

Práce je  zpracovaná  přehledně, má  standardní  úpravu. Tabulky a grafická prezentace 

výsledků je velmi nápaditá. V příloze jsou dokonce nadstandardně prezentovány ukázky nejen 

testu TATSO , ale i podobné – příbuzné  testy osobního tempa a aspirací.  

Hodnocení: výborně 

 

 

 

 



Stylistická úprava, jazyk, gramatika. 

Práce je psána výstižně, vyspělým akademickým jazykem. Autorka má evidentně 

nadprůměrné vyjadřovací schopnosti. Je třeba také vyzdvihnout schopnost najít a analyzovat 

podstatu problémů, což umí také správně popsat. Velmi inteligentní projev, bez překlepů, bez 

gramatických chyb.  

Hodnocení :  výborně  

 

 

Otázky k obhajobě: 

 

1. Jak by se dalo testu TATSO využít pro individuální přístup ke stanovení osobních 

cílů každého hráče?  Co dělat s hráčem, který se podceňuje?  

2. S jakými výkony by se dala porovnávat rychlost psaní čárek v testu. Jaké pracovní 

hypotézy by šlo v takovém případě stanovit?  

 

Práce je doporučena k obhajobě. 

 

Práce svým rozsahem i obsahem splňuje nároky, kladené na diplomovou práci.  Doporučuji ji 

k obhájení.  

 

Navržený klasifikační stupeň: v závislosti na průběhu obhajoby výborně .  

 

Prohlašuji, že nejsem v rodinném či jiném soukromém vztahu k diplomantovi. 

 

V Praze dne: 4.9. 2019        PhDr. Vladimír Janák, CSc.  

                              

                                                                                                                                                                                                                                                                     

      

 


