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Cíl práce: Hlavním cílem diplomové práce je zjištění aktuálního stavu problematiky dopování rekreačně sportující
mládeže navštěvující fitcentra a posilovny. Dalším cílem je pak komparace získaných dat s předešlým výzkumem
probíhajícím v roce 2002.
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Celková náročnost tématu:
Podprůměrná

Průměrná

Nadprůměrná

Kritéria hodnocení práce – stupně hodnocení:
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výborně
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výborně
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Podprůměrná
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Hodnocení práce:
Práce splňuje požadavky kladené na diplomovou práci. Zabývá se aktuálním tématem, je zpracována pečlivě, je
psána odpovídajícím odborným jazykem. Nedostatky uvádím v připomínkách. Navrhuji hodnocení výborně / velmi
dobře dle průběhu obhajoby DP.
Připomínky:
V seznamu zkratek se zpravidla neuvádí obecné zkratky jako resp., apod.
Citace č. 82 – časopis TVSM nevydává FTK UP.
Autorka práce cituje poměrně často z bakalářských a diplomových prací, a to i k takovým tématům, ke kterým je
řada jiných, kvalifikovanějších zdrojů.
V kapitole Metodika práce autorka uvádí nadbytečně řadu základních definic z oblasti metodologie.
Názvy příloh by měly být uvedeny v českém jazyce, stejně tak jako popis obrázků a tabulky uvedené v textu práce.
Otázky k obhajobě:Z čeho vycházela diplomantka při formulaci hypotéz? Považuje za nezbytné při podobném
typu šetření formulovat hypotézy?Uvažovala nad tím, že odpovědi respondentů mohou být na rozdíl od výzkumu
z r. 2002 zásadně ovlivněny tím, že doping je kriminalizován? Problematikou dopingu v rekreačním sportu se začala
zabývat Evropská komise, která stanovila pro řešení tohoto problému zvláštní orgán. Znáte jeho postoje a návrhy
na řešení tohoto problému a považujete je za reálné v české praxi?
Práce je doporučena k obhajobě.
Navržený klasifikační stupeň:výborně/velmi dobře dle průběhu obhajoby práce
Prohlašuji, že nejsem v rodinném či jiném soukromém vztahu k diplomantovi.
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