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Cíl práce 

 

Zjistit výkonovou motivaci u triatlonistů, jaké jsou rozdíly výkonové 

motivace v porovnání s obecnou populací a jaké jsou hlavní složky 

výkonové motivace u triatlonistů zaměřených na dlouhé triatlony. 

Vedoucí bakalářské práce Mgr. Lenka Kovářová, Ph.D., MBA 
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Rozsah práce   

stran textu 46 

literárních pramenů (cizojazyčných) 22 (1) 

tabulky, grafy, přílohy Tabulky -4, Obrázky –1, Grafy –3, Přílohy – 1 strana 
 

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 x    

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 BP 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 BP (tabulky, grafy, propočty 

apod.) 

x    

  

 

Práce    je   doporučena k obhajobě.  
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Otázky k obhajobě: 

1.  Jaké postupy lze, na základě výsledku analýz BP, doporučit v  psychologické přípravě 

triatlonistů? 

 

2. Jaké rozdílné přístupy předpokládáte při individualizaci psychologické přípravy při 

rozdílných dimenzí výkonové motivace jednotlivých sportovců?  

 

 

Doplňující komentář k hodnocení práce: 

- pečlivě zpracovaná BP, jak teoretická tak praktická část 

- drobné formální, pojmové a stylistické nedostatky (str. 1, 25, 26, 41-43, 45 ) nesnižují 

výbornou úroveň BP 

 

Téma práce navazuje na oblast dlouholetého výzkumu vedoucí BP  a vhodně doplňuje, rozšiřuje 

poznatky v oblasti psychologické přípravy sportovců.  

 

Velkou výhodou pro autora byla možnost navázat na práce podobného zaměření z dílny vedoucí 

BP. Výběr dotazníku včetně odpovídající volby statistického zpracování  výrazně posunulo úroveň 

práce.  

 

Po drobných úpravách a rozšíření o praktická doporučení  lze práci využít jako metodický materiál 

nejen pro triatlon. 
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