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Hodnocení:   
Předložená práce se zabývá stále aktuálním problémem souvislosti APS s výkonem. 
Autorka si velmi iniciativně téma sama vybrala a při zpracování postupovala velmi 
samostatně. Cením, že plně pronikla do obtížné problematiky, která není snadná ani 
pro profesionální psychology. V teoretické části prokázala schopnost zacházet 
s literaturou i správně ji citovat, až na drobné, marginální opomenutí v citaci obrázků. 
Zvolený individuální přístup s kazuistikami jednotlivých závodnic, kombinovaný se 
standardním dotazníkem SUPSO považuji za velmi náročný.  Autorka ho zvládla 
brilantně a vyrovnala se i s rozporuplnými výsledky a nesouladem výsledných dat. 
Diskuse i zpracování dat jsou nadstandardní a práce celkově překračuje úroveň 
běžných BP. Přitom výsledky mají evidentní přínos jak pro jednotlivé sportovkyně, 
tak pro tým jako celek.  

Připomínky:  

 
1. V citacích obrázků nejsou uvedeny stránky zdroje (s. 18, s. 21). 
2. V teoretické části mohlo být více vlastních stanovisek k nastíněným teoriím a 

pojmům.  



3. Cením kombinaci kvalitativního přístupu, použití dotazníku SUPSO i snahu o 
nalezení korelací. Pro tak malý soubor by však asi bylo lepší použít spíše 
nějakou neparametrickou metodu (např. U – test).  

 

Otázky k obhajobě: 

1. Jaký vliv mohlo podle vás mít samotné vyplňování dotazníku SUPSO na 
závodnice, resp. fakt, že jsou sledovány jejich APS?  

2. Jaká opatření by šla pro změnu APS aplikovat (jen stručný výčet)? 
 

Práce je doporučena k obhajobě. 
 
Práce svým rozsahem i obsahem splňuje nároky, kladené na bakalářskou práci. 
Doporučuji ji k obhajobě. 
 
Navržený klasifikační stupeň: v závislosti na průběhu obhajoby výborně.    
 
 
Prohlašuji, že nejsem v rodinném či jiném soukromém vztahu k diplomantovi. 
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