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Stupeň splnění cíle práce 
Kritéria hodnocení práce – stupně hodnocení: 

 
Cíl práce byl splněn. 

Logická stavba práce 
 

Práce je logicky vystavěna a její struktura odpovídá cíli práce. 

Práce s literaturou – citace, vlastní komentář  
 

Diplomantka prokázala schopnost pracovat s odbornou 
literaturou, text je logicky vystavěn s jasně formulovanými 

souvislostmi řešeného problému práce. Nedostatkem je úzký 
výběr autorů zabývající se problematikou teorie sportovní 

přípravy. 
Adekvátnost použitých metod 
 

Použité metody dopovídají práci kvalitativního zaměření. 

Hloubka tematické analýzy, vlastní přínos 
diplomanta 
 

Vhledem k tématu práce a použitým metodám diplomatka 
prokázala vlastní invenci při řešení problému, jeho popisu i při 

interpretaci výsledků. 
Úprava práce: text, grafy, tabulky 
 

Úprava práce odpovídá požadavkům na diplomovou práci. 
Nedostatkem, který snižuje komfort čtenáře je způsob uvádění 
odkazů na tabulky uváděné v příloze. V textu chybí odkaz na 

kap. Příloha. 
Stylistická úroveň, jazyk 
 

Odpovídající tématu i typu práce. 

Praktická/teoretická  využitelnost zpracování: 
Podprůměrná     Průměrná    Nadprůměrná. 

Diplomatka si vybrala téma práce, které úzce souvisí s její profesně sportovní činností. Výběr tématu a způsob 
jeho řešení je přínosem pro problematiku sportovní přípravy v latinskoamerických tancích. Taneční sport, 
vnímaný na rozhraní mezi uměním a sportovním odvětví, a výkon vněm podmiňuje řada faktorů, které 
diplomantka v teoretické části vymezila. Na příkladu případové studie vybraného tanečního páru jednotlivé 
faktory a parametry podmiňující sportovní výkon charakterizuje. V práci oceňuji způsob jejího zpracování, který 
vzhledem k zaměření práce (studie kvalitativního typu) není jednoduché. Požité výrazové prostředky, zvláště 
v kapitolách výsledky a diskuze vystihují okolnosti, atmosféru sportovní přípravy v tanečních sportech.  

Hodnocení práce: 

- jednostranný výběr citovaných autorů zabývající se problematikou sportovní přípravy 

Připomínky: 

- nezřetelné odkazování na tabulky a grafy uvedené v příloze práce 

1. Vysvětlete význam vytrvalostních schopností v tanečním sportu – latinskoamerické tance 

Otázky k obhajobě: 
 

2. Srovnejte prezentované výsledky sledování dynamiky srdeční frekvence (s. 73) a interpretujte výsledky ve 
vztahu k obsahu a účelu tréninkové výsledky.  

3. Popište přínos využívání použitého testu pro zhodnocení stresu podle Winkelhuis, 2001 pro pár z případové 
studie. Domníváte se, že je vhodné test dlouhodobě používat a jak je možné dosažené výsledky implementovat do 
plánu přípravy tanečního páru? 

Práce je doporučena k obhajobě. 
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