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1. Náročnost tématu na: podprůměrné průměrné nadprůměrné

* teoretické znalosti x

* vstupní údaje a jejich zpracování x

* použité metody x

2. Kritéria hodnocení práce:

výborně velmi dobře vyhovující nevyhovující

stupeň splnění cíle práce x
samostatnost diplomanta při zpracování 

tématu x

logická stavba práce x

práce s literaturou včetně citací x

adekvátnost použitých metod x

úprava práce (text, grafy, tabulky) x

stylistická úroveň x

průměrná nadprůměrná

x

4. Připomínky a otázky k event. zodpovězení při obhajobě:

Předkládaná práce bc. Evy Holubové nese název „Variabilita přípravy jezdců na handbiku“. Tento název 

je obecný a není specifikováno, kterého druhu přípravy se diplomová práce týká. Teoretická část se 

tréninku věnuje pouze v jedné podkapitole (není uvedena v obsahu).

Zvolené téma se neshoduje s cílem práce, kde si autorka stanovila shromáždit a systematicky zpracovat 

dostupné informace o sportovní disciplíně handbike a tím rozšířit poznání o teorii a sportovní praxi, 

především osobám s tělesným postižením. 

Použitá metoda - semistrukturovaný rozhovor, provedený u 3 (resp. 2 responentů) v roce 2009 a 2011, 

nevede ke splnění stanoveného cíle. 

Nejedná se v tomto případě také o práci experimentálního charakteru (str. 47).

Vědecké otázky nevychází ze stanovených cílů a použitými metodami na ně není možné odpovědět.

Po formální stránce obsahuje práce některé nedostatky – mimo jiné chybějící či špatně zvolenou 

interpunkci, gramatické chyby, nesprávně použité výrazy. Závažné nedostatky lze nalézt ve způsobu 

citace zdrojů. Doporučila bych také pečlivější práci s literárními zdroji, plynulejší navazování jednotlivých 

kapitol.

Autorka prokázala schopnost vyhledat relevantní zdroje k napsání diplomové práce. Při zpracování 

zdrojů, získaných dat a jejich interpretaci je však možno nalézt zásadní nedostatky a proto předkládanou 

práci nedoporučuji k obhajobě.
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3. Využitelnost výsledků práce v praxi:



5. Doporučení práce k obhajobě: NE
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