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Praktická/teoretická  využitelnost zpracování: 
Podprůměrná     Průměrná    Nadprůměrná. 

Hodnocení práce: 

Práce je velmi zdařilá. Obzvláště logicky je velmi dobře postavená. Studentka používá dvojité odkazy, 
tedy jméno i číslo odkazu; u jména někdy používá „pan“, naopak u čísel na osmnácté straně přechází 
z kulatých na hranaté závorky.  

Připomínky: 

Bohužel práci trošku shazují malé nedostatky s literaturou (např. kniha M. Navrátilové není ani ve 
zdrojích, str. 11; chybí zdroj u nepřímých citací, např. na str. 9 (informace o FF UK) a u vyjmenování, 
např. na str. 24; u zdroje 14 uvádí vždy jen dva autory ze tří, u zdroje 7 naopak o autora více (str. 13); 
chybí zdroje u obrázků (např. u obr. 9 mohl být zdroj normy a „vlastní zpracování“). Občas tam jsou 
malé překlepy a i výjimečně gramatické chyby (např. „přesní definice“, str. 19). První novodobé 
olympijské hry byly v Aténách, až druhé v Paříži. Autorka i u 40 atletů používá procenta. Má údajně 55 
respondentů, ale není jasné, jestli jeden vyřazený je v 55 nebo ne, pak má 39 mužů a 15 žen.  

Otázky k obhajobě: 
Uvádíte, že některé stavy mají lukostřelci „lepší“ než norma; nemohlo by to být příčinně obráceně, tedy 
ne že lukostřelbu dělají takoví lidé, ale že lukostřelba podporuje vyrovnanost apod.? 

Práce je doporučena k obhajobě. 
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