
Posudek oponenta na bakalářskou práci Jana Vondry

Bakalářská práce Jana Vondry s názvem „Vliv představivosti na výkon závodníka ve vodním 
slalomu“ (dále jen BcP) je vypracována na 51 stranách textu. Obsahuje 2 obrázky, 8 tabulek, 1 
graf, ačkoliv obr. 3 je ve skutečnosti rovněž graf. BcP obsahuje 33 titulů odkazované literatury, 
z toho 9 zahraničních.

Cílem práce je zjistit, zda má představivost vliv na výkon závodníka ve vodním slalomu. Téma 
práce považuji za velmi zajímavé v době, kdy se hledají další, neustále se zužující možnosti 
pozitivního ovlivnění závodníků v neustále se zvyšující konkurenci. 

Použité metody výzkumu jsou adekvátní zkoumanému problému. Použitá teoretická východiska 
považuji rovněž za objektivní.

Z výsledků BcP jasně vyplývá zásadní, genderově orientovaný výsledek. Jedná se o vedlejší 
výsledek výzkumu, který nebyl hypoteticky ošetřen (formulován) a zároveň neošetřen co se týče 
sledovaných a nesledovaných proměnných. To ale neznamená, že se nejedná o cenný výsledek. 
Naopak. Mohlo to být ale v závěrech poněkud zdůrazněno.

Kritika:

Kap. 4.1 - není možné směšovat termíny „výzkumná otázka“ a „úkoly“,

kap. 4.2 – V hypotézách není možné použít formulaci „předpokládáme; na H je možno 
odpovědět pouze ditochtonně – ano X ne; v tomto případě bychom odpověděli 
„předpokládáme“ X „nepředpokládáme a odpověď by se tak netýkala podstaty problémů,

kap. 5. – základní formulace výzkumu nemůže být uvedena jako prediktivní korelační výzkum, 
ale je nutné se primárně zmínit, zda se jedná o výzkum kvalitativní, kvantitativní, či o jejich 
kombinaci, o experimentální, analytický, dotazníkový atd. výzkum,

kap. 5.1 – v rámci anonymity probandů není možné uvádět tak konkrétní data,

kap. 6.3 a 6.4 – část textu již patří do kap. Diskuze.

Formální nedostatky:

V textu je množství pravopisných chyb. Především mi zásadně vadí nedostatečný citační a 
odkazový režim přebírání poznatků jiných autorů.

Závěr

BcP zpracovává důležité sportovní téma. Autor BcP se s tématem vypořádal řádně, ale dopustil 
se řady především formálních chyb. S přihlédnutím k tomu, že bakalářská práce by měla být 
v kontextu Boloňské deklarace především průpravou pro sepsání práce diplomové, doporučuji 
BcP k obhajobě s hodnocením písemné formy známkou „dobře“.
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