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Bakalářská práce s názvem „Komparace míry psychické odolnosti para plavců s různou 

intenzitou tréninku“ je zpracována na 51 stranách, doplněna seznamem tabulek a grafů 

a dvěma stranami příloh. Seznam bibliografických citací obsahuje 33 českých i zahraničních 

zdrojů. 

 

Autorka si v práci klade za cíl porovnání psychické odolnosti para plavců s handicapem 

a nesportující handicapované populace. Sledovány byly rovněž rozdíly s ohledem na pohlaví, 

vrozené a získané postižení či intenzitu tréninku. 

 

Členění bakalářské práce do sedmi kapitol je v souladu s paradigmatem behaviorálních věd 

a splňuje požadavky, které jsou na bakalářské práce kladeny. 

 

V teoretických východiscích práce autorka shrnuje poznatky týkající se zdravotního postižení 

a aplikovaných pohybových aktivit. Dále pak zařazuje kapitolu týkající se psychické 

odolnosti, uvádí různá teoretická pojetí stresu, popisuje teorii Hardiness, ze které práce 

vychází. 

 

Vzhledem ke stanoveným cílům práce byly vytvořeny dvě hypotézy. Autorka použila českou 

verzi dotazníku Personal Views Survey, zjišťující tři subškály psychické odolnosti (kontrola, 

výzva, závazek). Srovnání psychické odolnosti para plavců (sportovci a nesportovci, muži 

a ženy, vrozené a získané postižení, různá intenzita tréninku) bylo provedeno pomocí t-testu 

pro dva nezávislé výběry. 

 

Výsledky jsou zpracovány na čtyřech stranách ve formě tabulek a grafů. Autorka zde hodnotí 

stanovené hypotézy v kategoriích potvrzeno/zamítnuto. V diskusi se autorka dotýká 

problematiky vlastní práce a shrnuje výsledky šetření. 

 

Na základě kontroly porovnávání textu závěrečné práce s jinými texty (kontrola provedena 

v systému Theses.cz a Turnitin) lze konstatovat, že shoda je pouze marginální. 

 

Studentka v průběhu zpracovávání práce konzultovala teoretickou část i způsob řešení, 

no při zpracování výsledků, diskuze a závěrů, tomu tak již nebylo, vzhledem k časovému 

tlaku, který při zpracování/odevzdávání práce vznikl. Do dalšího případného studia a pro 

zdárné zpracování diplomové práce bych doporučila vypracovat a dodržet časový 

harmonogram a lépe plánovat jednotlivé kroky potřebné k odevzdání závěrečné práce. 

Pouze takto je možné zajistit bezproblémovou a komfortní komunikaci mezi školitelem 

a studentem, která zásadním způsobem přispívá ke kvalitě práce. 
 

Dotaz pro obhajobu: 
Na základě čeho jste očekávala vyšší hodnoty ve škále kontrola u handicapovaných sportovců 

než u nesportující populace s handicapem? 



Závěr: 

Předložená bakalářská práce, i přes výše uvedené připomínky, splňuje požadavky, které jsou 

na bakalářské práce kladeny a doporučuji proto komisi pro SBZK přijmout bakalářskou práci 

Dominiky Míčkové k obhajobě. 

 

 

 

V Praze 20.8.2020             PhDr. Ivana Harbichová, Ph.D. 

 

 


