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1. Náročnost tématu na: 

 - teoretické znalosti           podprůměrné  průměrné nadprůměr  

 
- vstupní údaje a 
  jejich zpracování            podprůměrné  

průměrné nadprůměr  

 - použité metody              podprůměrné průměrné nadprůměr  

 
2. Kritéria hodnocení práce: 

 

stupeň hodnocení 

výborně 
velmi 
dobře 

vyhovující 
nevyhovu
jící 

stupeň splnění cíle práce    2   

samostatnost posluchače 
při zpracování tématu 

 1    

logická stavba práce    2    

práce s literaturou včetně 
citací 

     3  

adekvátnost použitých 
metod 

   2    

hloubka provedené analýzy 
ve vztahu k tématu 

     3  

úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

 1    

stylistická úroveň    2   

 
3. Využitelnost výsledků práce v praxi, příp. teorie: 
            podprůměrná    průměrná nadprůměrná  
 
4. Připomínky a otázky k event. zodpovězení při obhajobě: 
Téma je zajímavé a může přispět pro určení kritérií výběru a rozvoji osobních trenérů 
fitness. Na druhé straně jde vlastně jen o sestavení tzv. klíčových kompetencí a ne 
celého profilu (s nároky na dovednosti a znalosti). Proporčně je teoretická část příliš 
rozsáhlá (více než 60%). Obsahuje pasáže, které se jeví vzhledem k cílům nadbytečné 
a ani nejsou doplněny navazujícím textem – postrádám více vlastních stanovisek a 
navazujícího textu. Na druhé straně je třeba vyzdvihnout, že autorka pracovala velmi 
samostatně a v teoretické části prokázala  přehled o literatuře, kterou umí používat a 
zdařile skloubit i citovat. Postrádám však v SIS seznam literatury, který je jen ve vázané 
písemné práci (rozsahem plně dostačuje).  Styl vyjadřování je poměrně zdařilý, zato 
hloubka a rozsah vlastní analytické práce by si zasloužila více zájmu a stránek. To 
samé platí o metodách. Tvorba kompetenčního profilu by mohla např. využít  i 



faktorovou analýzu a doplňkové rozhovory. Práce je přesto příspěvkem pro řešení této 
problematiky.  
 
Otázky k obhajobě: a) Souhlasíte s citovaným  výrokem, že ve fitness jsou zastoupeny 
všechny sociální skupiny (s. 46)?  
b) Co podle vás obsahují odborné kompetence osobního trenéra fitness ?   
 
5. Práce  svým rozsahem i obsahem splňuje požadavky kladené na práci diplomovou a 
je doporučena k obhajobě.  
 
6. Navržený klasifikační stupeň:  předběžně, v závislosti na obhajobě  velmi dobře 
až dobře.  
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