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Rozsah práce   

stran textu 65 

literárních pramenů (cizojazyčných) 50 včetně cizojazyčných 

tabulky, grafy, přílohy 6 grafů, 3 přílohy 

 

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 

stupeň splnění cíle práce     

logická stavba práce x    

práce s českou literaturou včetně citací x    

práce se zahraniční literaturou včetně 

citací 
 x   

adekvátnost použitých metod x    

hloubka provedené analýzy   x  

stupeň realizovatelnosti řešení x    

formální úprava práce (text, grafy, 

tabulky) 
x    

stylistická úroveň x    

nároky DP na podkladové materiály, 

konzultace, průzkumy 
x    

použití analýz, matem. statistických a 

jiných metod, komparací apod. 
 x   

využitelnost námětů, návrhů a 

doporučení k řešení problému 
  x  

obsah a relevantnost příloh v textu či 

příl. části DP (tabulky, grafy, propočty 

apod.) 

x    

Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 

 

Práce je doporučena k obhajobě.  

 

 

Navržený klasifikační stupeň:  

1 

 

 



Otázky k obhajobě:  

1. Jak rozdílné by podle Vás byly odpovědi, pokud byste zkoumané probandy neznala? 

2. Jak by se lišila práce s mladšími hráčkami (13-15 let)? 

3. Využila byste stejný přístup/postup u žen i mužů? Čím by se případně přístup lišil? 

4. V jakém věku by se, podle Vás, mělo začínat s psychologickou přípravou? 

5. Jak byste přesvědčila trenéry o důležitosti psychologické přípravy? 

 

 

 

 

Doplňující komentář k hodnocení práce: 

Práci hodnotím obsahově i stylisticky výborně.  

 

 

 

 

K práci mám následující připomínky:  

Ačkoliv se situace v ČR ohledně psychologie sportu zlepšuje, u některých sportů zůstává stále 

„tabu“. Vzhledem k malému počtu dotazovaných, není možné stanovit závěr, který by mohl 

poskytnout řešení v rámci celého hnutí. Zamyslete se nad tím, jak práci dostat mezi více lidí, jakým 

způsobem byste mohla hnutí v této oblasti pomoci. Vzhledem k menším praktickým zkušenostem 

bych doporučil inspirovat se knihami Mariána Jelínka, práce by tak mohla být ještě více obohacena 

o příběhy z praxe. 

 

 

 

 

 

 

Doporučení k úpravám: 

Získat větší objem dat, standardizovat dotazník, navrhnout/inspirovat se konkrétními postupy a 

technikami, kterými by se mohli hráči a hráčky řídit. 

 

 

 

 

 

Závěr oponentského posudku: 

Doporučuji k obhajobě 

 

 

V Praze dne:   26.8.2020     Podpis: Mgr. Jan Petružela 

 


