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     Je zřejmé, že se diplomant při svém druhém pokusu snažil vyvarovat minulých chyb. Lze 

konstatovat, že se mu to v mnoha případech podařilo, ale řada nedostatků v práci přetrvala.

    Struktura práce je tentokrát  logická.  Domnívám se pouze,  že kapitoly o hypotézách a 

metody by bylo lépe zařadit do výzkumné části. Poněkud se  zlepšila se i jazyková úroveň 

práce, avšak zdá se, že kompletní odstranění chyb a jazykových neobratností je nad autorovy 

síly.   Nechápu,  jak  je  možné  odevzdat  diplomovou  práci  s  hrubými  chybami  ve  shodě 

podmětu s přísudkem (s.68).  

     Cíle  práce (s.9) jsou jasně stanoveny. Teoretická část  uvádí řadu faktů souvisejících se 

zkoumanou  problematikou  a  dávajících  předpoklady  pro  úspěšné  řešení  výzkumné  části. 

Přesto zde nacházíme nedostatky. Na s.12 je uváděno několik knižních titulů u nichž je ISBN 

pouze  nadepsáno,  ale  nikoli  uvedeno.  Na  s.  29  jsou  nejasně  popsány  zapojované  svaly.  

Některé  formulace  této  části  nejsou  srozumitelné.  Třetí  hypotéza  (s.45)  se  mi  jeví  jako 

nepravděpodobná. 

     Není jasné, jak diplomant získal informace na s. 48. Pokud použil dotazník, měření či  

rozhovor,  není  to  nikde  uvedeno.  Použitou  testovou  baterii  považuji  tuto  dipl.  práci  za 

vhodnou. Diskuse je poněkud nepřehledná a nejasná. V Závěrech diplomant uvádí že použité 

testy jsou vhodné i pro profesionální sportovce. Ne jiném místě této kapitoly uvádí, že se 

neosvědčily. Nenalezl zde jsem autorovo jednoznačné stanovisko.

    V seznamu použité literatury (s.70) autor zcela nepochopitelně opět ortodoxně neuvádí 

ISBN, přestože jej má u většiny titulu předepsané. 

 Ani tentokrát mě J. Kopečný nepřesvědčil,  že je schopen diplomovou práci zpracovat na 

potřebné úrovni. Nicméně jeho snahu i určitý pokrok při řešení zadané problematiky mě vede 

k tomu, že tentokrát práci přes velké výhrady doporučuji k obhajobě a hodnotím ji ............. 
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