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Posudek diplomové práce 

Autor DP:  Mgr. Jakub Nezdoba 

Název práce:  Využití metody stanovování krátkodobých cílů u  sportovců 

vzhledem k jejich osobnostním rysům 

Studijní program: Psychologie N7701 

Vedoucí práce: PhDr. Eva Šírová, Ph.D. 

 

Autor předkládá velice kvalitně zpracovanou diplomovou práci, která je věnována 

problematice zlepšování výkonu ledních hokejistů z juniorských družstev za pomoci metody 

stanovování krátkodobých cílů ve vztahu k osobnostním rysům těchto sportovců. Svým 

obsahem a zaměřením výzkumné části je dobře využitelná nejen pro samotné sportovce, ale 

zejména pro jejich trenéry. Autor navazuje na svou bakalářskou práci zaměřenou na vlastní 

vnímanou účinnost u výkonnostních sportovců a na možnosti jejího rozvíjení pomocí metody 

stanovování krátkodobých cílů, ale také na české i zahraniční odborné publikace a výzkumné 

zprávy propojující osobnostní rysy sportovců s jejich chováním při tréninku či s jejich 

sportovním výkonem. 

 

Práce je tradičně členěna na literárně přehledovou a výzkumnou část. V literárně 

přehledové části oceňuji především kvalitní a do hloubky analyzované zpracování velkého 

množství aktuálních zahraničních výzkumů vážících se k dané problematice. Jednotlivé 

kapitoly byly vhodně voleny a dávají jasný přehled o celkovém záměru diplomanta, jsou 

v souladu s cílem práce, jsou dobře strukturovány a jednotlivé části na sebe logicky navazují. 

Práce splňuje bez výhrad veškeré formální náležitosti, od jednotného a správného  způsobu 

citací až po vhodnou grafickou úpravu práce. Text je stylisticky jednotný, soudržný, 
srozumitelný a argumentačně podložený. Obsahově považuji za stěžejní a velice zdařilé 

především kapitoly, kde autor základní psychologické poznatky aplikuje do oblasti 

psychologie sportu, konkrétně to jsou kapitoly 1.4, 2.2, 2.3 a 3. Pozitivně hodnotím 

názorovou samostatnost studenta podloženou bohatou osobní zkušeností z oblasti 

psychologie sportu. 

 

Výzkumná část přináší výsledky korelačního výzkumu, kdy autor nejprve zjišťoval 

osobnostní rysy u 392 juniorských hokejistů ve věku 14-19 let pomocí NEO osobnostního 

inventáře, poté je instruoval ohledně metody stanovování krátkodobých cílů a pomocí on-

line tabulky sbíral data o jejich naplňování v délce čtyř týdnů. Výzkumné cíle a hypotézy, 

metody sběru dat i způsob výběru výzkumného souboru i jeho velikost byly stanoveny 

přiměřeně a v souladu s tématem práce. Oceňuji přehledné a strukturované zpracování 

výsledků výzkumu pomocí tabulek a graficky zvýrazněných závěrů. 

 

Diskuse, kde autor porovnává své výsledky s jinými výzkumy, uvádí limity své práce, 

zamýšlí se nad vhodností použitých metod i obecných osobnostních modelů v psychologii 

sportu, je velice podnětná a výrazně přesahuje nároky kladené na diplomové práce. Autor 

zde samozřejmě neopomněl uvést ani zajímavé možnosti dalšího zkoumání dané 

problematiky a možnosti využití získaných výsledků v praxi.  
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Práce v několika číslech: Počet stran: 67 (Literárně přehledová část - 27, Výzkumná část - 22) 

Počet příloh: 6 

Počet titulů v SL: 114 (5 v češtině, 109 v angličtině) 

 
 

Při obhajobě této práce bych ráda s autorem diskutovala možné výsledky 

jeho výzkumu za použití nezkrácené verze NEO inventáře a u dospělých 

sportovců, tj. zda předpokládá, že by se výsledky lišily a jak. 

 

 

Předložená diplomová práce dle mého názoru přesahuje požadavky 

standardně kladené na DP, doporučuji ji k obhajobě a navrhuji ji hodnotit 

známkou "výborně"(1). 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 13. 5. 2020 PhDr. Eva Šírová, Ph.D. 


