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Obsahová hlediska práce 
 

 

 1 2 3 4 

Problém: jasně vymezen – nejasné vymezení X    

Projekt: analyzován ve vztahu ke klíčovým pojmům – zabývá se jinou problematikou X    

Metodologie práce: Vhodně zvolená – zcela nevhodně zvolená x    

Propojení literárně přehledové části s návrhem projektu: 
organické, projekt logicky navazuje na 1. část – obě části jsou nesourodé 

x    

Úroveň návrhu projektu 
 

Formální hlediska práce 
     

1 2 3 4 

Jazyková a stylistická úroveň: práce je čtivá, použití jazyka přiměřené – nevyhovuje  x    

Formální úprava práce:  odpovídá požadavkům – zahrnuje množství formálních chyb  x    

Grafická úprava: vyhovuje – nevyhovuje  x    

Množství využitých literárních zdrojů: dostatečné – nedostatečné x    

Aktuálnost literárních zdrojů: vesměs z posledních let – zdroje značně zastaralé x    

Využití cizojazyčných zdrojů: dostačující – minimální x    

Odkazy v textu: vcelku odpovídají standardům – chybně uváděné odkazy x    

Seznam literatury: kompletní, bez větších chyb – nekompletní, s množstvím chyb x    

 

 

Otázky, podněty k obhajobě:  

Autorka zmiňuje obtížnost diagnostiky PPP v prostředí vrcholového sportu, vzhledem k 

velkému překryvu charakteristik dané populace (perfekcionismus, houževnatost)  i jejich 

tělesného vzezření (nízký podíl tuku, vysoký podíl svalové hmoty). Jaký postup by autorka 

zvolila pro včasnou diagnostiku? Jaké metody primární prevence považuje autorka za účinné 

pro kontext sportovních týmů?  

 

 

Specifické připomínky (vše podstatné, co se nevešlo do výše uvedených bodů): 

Výzkumný projekt počítá s cca 60 účastnicemi pro kvantitativní a 20 účastnicemi pro 

kvalitativní část výzkumu. Navrhla bych zamyslet se, zda tyto počty budou stačit ke 

statistickému zpracování, jelikož se bude pracovat se třemi skupinami probandů podle typu 

sportu. Zajímalo by mne také, zda autorka plánuje porovnání vzorku s běžnou populací.   
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Celkové hodnocení práce (slovně, s jasným /ne/doporučením k obhajobě): Autorka předkládá 

kvalitní bakalářskou práci věnující se současné problematice, ve které prokázala dobrý přehled. 

Teoretická část práce poskytuje podrobný vhled do problematiky, kde autorka popisuje známé 

i méně známé poruchy příjmu potravy, jejich roli ve sportovním prostředí, věnuje se příčinám z 

hlediska psychického, biologického i sociálního, důsledkům pro zdraví a na závěr teoretické 

části i možnostem intervence. Takto vymezená teoretická část poskytuje dobré zakotvení pro 

návrh výzkumného projektu. Ten je navržen s ohledem na znalost prostředí ženského sportu a 

jeho specifik.    

Při zpracování této práce prokázala Tereza Vítková schopnost práce s prameny i znalost citační 

normy a pravidel formálního zpracování. Doporučuji k obhajobě.  

 

 

 

 

Návrh klasifikace: výborně  

 

V Praze dne 13.6.2021 podpis  Rolederová 


