
P O S U D E K  VEDOUCÍHO  BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 
Jméno a příjmení diplomanta: Tereza Martinovičová 
 
Téma práce: Doping ve sportu 
 
Cíl práce: Hlavním cílem práce je zjistit rozdíly v postojích sportovců a nesportovců 
k dopingu a vypracovat historický přehled problematiky dopingu ve sportu. 
 
1. Náročnost tématu na: 
 - teoretické znalosti průměrné nadprůměrné  

 
- vstupní údaje a jejich 
zpracování 

průměrné nadprůměrné  

 - použité metody průměrné nadprůměrné  
 
2. Kritéria hodnocení práce: 

 

stupeň hodnocení 

výborně 
velmi 
dobře 

vyhovující 
nevyhovu
jící 

stupeň splnění cíle práce  výborně    

samostatnost posluchače 
při zpracování tématu 

výborně    

logická stavba práce výborně    

práce s literaturou včetně 
citací 

výborně    

adekvátnost použitých 
metod 

 
Velmi 
dobře 

  

hloubka provedené analýzy 
ve vztahu k tématu 

 
Velmi 
dobře 

  

úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

výborně    

stylistická úroveň výborně    

 
3. Využitelnost výsledků práce v praxi, příp. teorie: 
 průměrná nadprůměrná  
 
4. Připomínky a otázky k event. zodpovězení při obhajobě: 
Práce zpracovává dnes již tradiční téma postojů sportovců a nesportovců k dopingu. 
Teoretická část zabírá přibližně 50% celkového rozsahu, ale vzhledem k cílům (např. 
prezentovat stručně historii a pojmy) to považuji za adekvátní. Autorka pracovala velmi 
samostatně a iniciativně. V teoretické části prokázala velmi dobrý přehled o 
problematice a také plně zvládla používání a zacházení s literaturou, jejíž výběr 
považuji za plně dostačující. Také styl psaní a vyjadřování je na úrovni. Cíle jsou 
definovány celkem pregnantně. Drobné výhrady mám ke zpracování dotazníkových dat: 
autorka využila jen procentní porovnání odpovědí, ačkoliv se přímo nabízelo využití 
jiných metod. 
  
Otázky k obhajobě: 



a) Považujete použití % vyjadřování výsledků u odpovědi 6 probandů za 
adekvátní(str. 39)? Kolik by podle vás muselo být minimálně odpovědí, aby mělo 
význam uvádět je v procentech. 

b) Jaké statistické testy byste mohla využít pro porovnání sportovců a nesportovců 
tak, aby šlo potvrzovat či vyvracet vámi stanovené hypotézy.   
 

5. Doporučení práce k obhajobě: 
Práce splňuje svým rozsahem i obsahem požadavky kladené na bakalářskou práci a 
proto ji doporučuji k obhajobě. 
 
6. Navržený klasifikační stupeň: .předběžně, v závislosti na průběhu obhajoby 
výborně až velmi dobře 
  ...............................................  

Praha, 28.8. 2011 
 

 
PhDr. Vladimír Janák, CSc., 
v.r. 
 

 

  

 


