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Praktická využitelnost zpracování: 

Podprůměrná   průměrná   nadprůměrná 

Hodnocení:  T. Kobzová zvolila zajímavé a téma aktuálních psychických stavů a jejich vlivu na 

lukostřelce. V tomto sportu se tak stává průkopnicí aplikované psychologie a přínos její práce je 
evidentní. Práce přináší zajímavé poznatky o předstartovních stavech lukostřelců, které pokud je 

autorovi známo, doposud nikdo nezkoumal. Je třeba zdůraznit, že autorka pracovala velmi samostatně 

a aktivně si téma sama vyhledala. Úvodní teoretická část je psána standardním způsobem, který 
ukazuje dobrý vhled do problematiky a schopnost autorky zacházet s literaturou. Zejména z počátku 

práce (v úvodu) se však autorka nevyvarovala až naivním formulacím v „já“ jazyku a oslovení „pan“ (s. 
8, 9) se do vědecké práce opravdu nehodí (např.: „ pan Dovalil uvádí…“). Vlastní výzkum překvapuje 

poměrně širokým výběrem respondentů a použitím standardního dotazníku SUPSO. Je jen škoda, že 
pro porovnání výsledků SUPSO s výkonem nebylo použito nějakého statistického testu, ale jen 

procentní porovnání. Na druhé straně interpretace i kvalita analýzy a diskuse výsledků překračuje 

výrazně průměr bakalářských prací. Obsahem i rozsahem práce vyhovuje nárokům na BP.   

Připomínky:  

1. Přes dobré zacházení s literaturou  se autorka nevyvarovala drobných překlepů (např. s. 26 a 
46 „Miklík“, namísto Mikšík) , což považuji za marginální. 

2. Je škoda, že např. výběrový soubor a jeho charakteristiky jsou jen popsány a ne zobrazeny 

v podobě nějakého grafického diagramu – zpřehlednilo by to orientaci.  

3. Je otázkou, zda pro hledání odlišností mezi lukostřelci a normální populací je nejpříhodnější 

dotazník SUPSO, zvláště je-li použit v situaci soutěže.  

 

Otázky k obhajobě: 

1. Jakou statistickou metodu byste si vybrala pro porovnání výsledků SUPSO s úrovní výkonu, 

resp. pro porovnání mužů a žen?  

2. Jaké zkreslení či problémy může použití dotazníku SUPSO při porovnání lukostřelců v situaci 
soutěže a běžné populace přinést?  



Práce je doporučena k obhajobě. 

 

Práce svým rozsahem i obsahem splňuje nároky, kladené na bakalářskou práci. Doporučuji ji 
k obhajobě. 

 
Navržený klasifikační stupeň:  S ohledem na průběh obhajoby:  výborně až velmi dobře   

 
 

Prohlašuji, že nejsem v rodinném či jiném soukromém vztahu k diplomantovi. 
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