Posudek oponenta diplomové práce
Jméno a příjmení diplomanta: Kateřina Kopecká
Název práce: Výkonová motivace v tréninku synchronizovaného plavání
Předložená diplomová práce Kateřiny Kopecké má rozsah 117 stran textu, 41
literárních zdrojů a 2 přílohy.
Diplomová práce zpracovává v oblasti odborné literatury málo frekventované téma:
synchronizované plavání z pohledu psychologie. Snahou práce je postihnout využití výkonové
motivace trenéry SY. Diplomantka zhodnocuje v práci i své osobní zkušenosti.
Význam práce spatřuji ve využití východisek pro trénink synchronizovaného plavání.
Obecná část práce je zpracována na 59 stranách a je rozdělena do 5 celků.
Diplomantka se zabývá strukturou sportovního výkonu v synchronizovaném plavání. Některé
formulace nejsou příliš vhodné (např. str. 13), v textu na str. 16 se píše o PF, ačkoliv tato
zkratka nebyla vysvětlena. V názvech kapitol také diplomantka netradičně používá zkratek.
V dalších kapitolách diplomantka podrobně zkoumá motivaci v obecné rovině. Velmi
podnětná je kapitola zabývající se výkonovou motivací.
Ve speciální části DP je jasně formulován cíl práce. Úkoly práce a výzkumné otázky
jsou diplomantkou velmi vhodně zvolené. Diplomantka uvádí 19 obdržených vyplněných
dotazníků, tabulka 1 tomu však neodpovídá (graf 2 a graf 8). Také použitý program pro
zpracování DP není diplomantkou přesně nazván (str. 62).
Výsledková část je prezentována v přehledných grafech.
Nejednotné je používání 1. osoby jednotného a množného čísla (str. 74, 76 vers. 84).
Vyskytují se zde drobné překlepy (str. 67, 90, 98, 106).
Diskuse je obsáhlá, diplomantka odpovídá na výzkumné otázky. Závěry mají shrnující
charakter.
Obsah i jazyková úroveň práce je dobrá, práce splňuje požadavky kladené na
diplomovou práci.
Magisterskou diplomovou práci studentky doporučuji k obhajobě.
Navrhované hodnocení: výborně
Otázky k obhajobě:
1. Domníváte se, že v odpovědích hrála roli i získaná trenérská kvalifikace?
2. Na který problém Vaší práce by bylo vhodné navázat dalším zpracováním?
3. Byla nějaká úskalí ve Vašem dotazníku?
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