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1. Náročnost tématu na: průměrné nadprůměrné

* teoretické znalosti x
* vstupní údaje a jejich zpracování x
* použité metody x

2. Kritéria hodnocení práce:

výborně velmi dobře vyhovující nevyhovující

stupeň splnění cíle práce x
logická stavba práce x
práce s literaturou včetně citací x
adekvátnost použitých metod x
úprava práce (text, grafy, tabulky) x
stylistická úroveň a gramatika x
kvalita diskuse x

3. Využitelnost výsledků práce v praxi: průměrná nadprůměrná

4. Připomínky a otázky k event. zodpovězení při obhajobě:

5. Doporučení práce k obhajobě: ANO NE

6. Navržený klasifikační stupeň

Předloženou diplomovou práci jsem zkontroloval dle Opatřední děkanky č. 4/2020 Porovnání obsahu 

závěrečných prací. Neshledal jsem žádné indicie k tomu, že by práce nebyla originálním dílem autorky Bc. 

Běly Tréškové. Práce je rozsáhlá a splňuje požadavky k sepsání diplomové práce dle kritérií Metodologie 

bakalářské a diplomové práce na UK FTVS. Práce disponuje 115 stranami a obsahuje 58 citací. Autorka 

prokázala schopnosti pracovat s literaturou, množství zdrojů je dostačující a uvedené zdroje jsou relevantní 

k tématu. Práce má logické členění, z formálního hlediska má všechny náležitosti. Teoretická a výzkumná 

část jsou ve vyváženém poměru. Abstrakt je dostatečně informativní. Obsah práce je přehledný, cíle a 

hypotézy jsou stanoveny jasně. Výsledky jsou prezentovány přehledně a detailně. Co se týče samotných 

výsledků práce, tak můžeme vidět realitu, která nám ukazuje, že z řad dotázaných je dobrovolnictví v 

paraatletice zpravidla jednorázové. Drobnou poznámku mám ke grafům, respektive k jejich grafickému 

znázornění a legendám, zdály se mi trochu rozostřené. V diskuzi (a i v jiných částech práce) oceňuji 

porovnávání se zahračními výzkumy. Předložená diplomová práce splňuje nároky kladené na diplomovou 

práci, a proto ji doporučuji k obhajobě. 

Otázka k obhajobě: plánujete se věnovat dobrovolnictví i v budoucnu, respektive máte za cíl jej v para 

sportu zlepšit? Např. komunikace s nejvyššími institucemi, kterými jsou Český paralympijský výbor, Národní 

sportovní agentura atd.? 
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Dobrovolnictví v para atletice

Cílem práce je prozkoumání problematiky v oblasti získávání dobrovolníků v para sportu a dále vyhodnocení 

motivů dobrovolníků k účasti na atletických soutěžích.
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