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OPONENTSKY POSUDEK NA BAKALARSKOU PRACI

JAKUBA OPOCENSKEHO

Bakalaf ska prace Jakuba Opocenskeho se nazyva ,,Vztah mezi trenerem a svefenci
v bezeckem lyzovani". Prace obsahuje celkem 71 stran textu i s pfilohami. Je rozclenena do 9
kapitol, teoreticka a prakticka cast prace jsou v proporcich. Soucasti textu je zhruba 7 tabulek,
text nedoplnuji zadne obrazky ani grafy. V seznamu literatury je uvedeno 23 publikaci
ceskych i zahranicnich autoru a webove stranky, vse ale pfelozeno do destiny. Na bakalafskou
praci je dilo velmi obsahle.

Cilem bakalafske prace bylo zjistit uroven komunikace mezi trenery bezeckeho lyzovani a
jejich svefenci v trutnovskem klubu. Data byla ziskana formou ,,dotazniku", ktery byl vsem
zucastnenym osobne pfedan, navratnost byla 100%. ,,Dotaznik" byl velmi obsahly. Velkym
nedostatkem prace je cast Metodika:

dochazi k zamefiovani terminu ,,anketa" a ,,dotaznik" - prolina se celou praci,
zcela chybi, o jaky charakter prace se obecne jedna (experiment, analyza, pfipadova
studie, ...),
neni zfejme, zda se jedna o standardizevany dotaznik nebo o soubor ,,nahodne"
vytvofenych otazek, pfipadne ,,zamerne" vytvofenych otazek - pak podle jakych kriterii a
jak probihala tvorba ,,dotazniku", kam jsou smefovany jednotlive otazky,
pokud se nejedna o standardizevany dotaznik, pak zda byla provedena jeho standardizace,
nebo se jedna o anketu?
neni uvedena organizace sberu dat - castecne se objevuje az ve vysledkove casti (s. 30).

V teoreticke casti prace prokazal autor orientaci v literarnich pramenech a schopnost
integrovat poznatky z ruznych zdroju do uceleneho textu. V teto casti prace je pfiblizena
zejmena problematika osobnosti trenera a vyvojovych zvlastnosti jednotlivych vekovych
kategorii v behu na lyzich. Autor se v teto casti prace nevyvaroval nekterych nepfesnosti
v citacich. V fade pfipadu neni zfejme, zda se jedna o pfeklepy u roku vydani dila, nebo je
opravdu cerpano z daneho dila, ktere ale pak chybi v seznamu pouzitych zdroju (v textu jsou
citace: Dovalil, 2002, 2008; Svoboda, 1979; Peric, 2006; Hosek, 2006).

Ve vysledkove casti prace jsou nasledujici nedostatky nebo sporne informace:
- Na s. 30 jsou informace, ktere castecne patfi do Metodiky prace a castecne az na zaver

teto kapitoly, jako shrnujici informace celkoveho hodnoceni vysledku po jejich dilcim
uvedeni.
U takto obsahleho ,,dotazniku" je problematicka interpretace vysledku, nebot' otazky jsou
velmi sirokeho zaberu - zde chybi informace o torn, do jake kategorie (Komunikace,
Motivace, ...) patfi ktera otazka. Tedy ze kterych odpovedi bylo cerpano napf. pro
hodnoceni vysledku v oblasti ,,Komunikace" (viz poznamky k Metodice prace).
Domnivam se, ze zde pfi interpretaci vysledku (jak neco hodnoti svefenci a naopak proti
nim trenefi) dochazi ke smesovani nazoru ruznych skupin proti sobe. Ruzni trenefi
s ruznymi nazory hodnoti jednu skupinu svefencu, ktefi ale hodnoti pouze hlavniho
trenera.
Pokud hodnotili svefenci trenery, ktefi je trenuji, pak je zavadejici shrnuti na s. 59, ktere
hodnoti, jak by to melo vypadat.



Po formalni strance je fazeni do kapitol je logicke, celkove je prace celkem pfehledna, ale
autor se nevyvaroval fady chyb:

u vsech tabulek chybi cislo a jejf nazev,
ruzne formaty nadpisu v teoreticke a vysledkove casti prace,

- nepfesnosti v citacich (chybejici roky vydani, spoluautofi, carky, ...),
nekoresponduji nadpisy v obsahu a v textu prace (kap. 2.2, 4.2, 5.1-5.5),
chybi carky ve vetach.

Pfes uvedene nedostatky prace splnuje pozadavky kladene na bakalafske prace a doporucuji
praci k obhajobe. Pfed odevzdanim doporucuji pfepracovat seznam pouzitych zdroju die vyse
uvedenych pfipominek.

Otazky pro obhajobu:
1. Jakym zpusobem byl ,,dotaznik" vytvofen? Konzultovali jste vyber a zamefeni otazek?
2. Co si myslite o tvrzeni ,,Zavery prace u skupiny zactva mohou byt zkresleny z toho

duvodu, ze deti nekterym otazkam nemohly rozumet"?

V Praze, 7.9.2009 PhDr. Dana Finkova, Ph.D.
oponentka bakalafske prace


