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1. Aktuálnost tématu, obsahová struktura práce, formulace problému a cíle 

práce.  
Autorka si zvolila téma, ke kterému má jako bývalá reprezentantka Slovenska v běhu 

na lyžích velmi blízký vztah a z této pozice dokáže postihnout a definovat 

problémové otázky tématu. Téma práce je širokou výzkumnou platformou. Autorka 

nakonec formulovala cíl práce tak, aby byl výzkum realizovatelný na úrovni 

diplomové práce a zároveň ponechával prostor pro další výzkum. (Dílčí cíl je 

formulován podobně jako hlavní cíl – duplicita cílů??).     

2. Úroveň teoretické části, komplexnost analýzy zkoumaného problému, kvalita 

práce s literaturou  

V teoretické části předkládá autorka rozbor relevantních pojmů podle aktuálních 

renomovaných zdrojů. Referenční seznam je velmi obsáhlý a dokládá, že autorka 

připravovala následný výzkum na základě obsáhlé přípravy. Se zdroji zachází velmi 

zkušeně (citace, parafráze).                          

3. Formulace hypotéz, jejich provázanost na problémy a cíle práce  
Autorka pro výzkumnou část formuluje 4 hypotézy, které jsou logické a jsou přesně 

provázány s problémovými otázkami a odpovídají cíli práce.                                                

4. Metody testování hypotéz, jejich vhodnost a logika postupu práce  
Pro testování hypotéz využívá autorka několik různých metod tak aby problém byl 

postižen z různých hledisek a co nejobjektivněji. Využívá obsahovou analýzu, řízený 

rozhovor a pozorování založené na kineziologickém rozboru. Následné postupy při 

výzkumu jsou logické a přehledné (popis postupu práce stačilo omezit na postup při 

výzkumu).  Zkoumaný soubor (7 probandů) je zdánlivě nepříliš početný, ale vzhledem 

ke specifičnosti souboru (reprezentanti) výjimečný.  

5. Úroveň analýzy a interpretace výsledků, zaměření a úroveň diskuse.  
Obsahová analýza RTC jako podklad dalšího výzkumu je přehledně prezentována 

formou tabulky. Analýza řízeného rozhovoru je velmi podrobná a interpretována 

přehledně (tabulky, grafy). Velmi kvalitně a názorně jsou prezentovány výsledky 

kineziologického rozboru u jednotlivých probandů a ve vztahu ke zjištěným údajům 

autorka hned uvádí návrh na doplnění kompenzace pro každého probanda.  

Diskuze je nejen velmi obsáhlá (14 stran!), ale zároveň velmi kvalitní. Vyjadřuje se k 

jednotlivým hypotézám a důvodům jejich potvrzení či nepotvrzení s profesionálním 

nadhledem.   

     



6. Formulace závěrů, přínos a využití výsledků  

Závěry jsou jasnou strukturovanou rekapitulací výsledků výzkumu. Autorka 

naznačuje jednak možnosti využití výsledků výzkumu (pro trenéry i reprezentanty) a 

také možnosti pokračování výzkumu, resp. navázání na výsledky tohoto výzkumu. 

 Formální stránka práce  

Po formální stránce splňuje práce téměř všechny požadované nároky. Chybí 

„Prohlášení žadatele o nahlédnutí do listinné podoby“. Chybně jsou číslovány 

kapitoly (tečky za čísly). Po jazykové stránce je práce zpracována s drobnějšími 

chybami (do slovenštiny občas zabloudí české výrazy).    

7. Celkové hodnocení práce 

Předložená práce představuje kvalitně zpracovaný zajímavý výzkum, který odpovídá 

úrovni diplomové práce. Autorce doporučuji ve výzkumu pokračovat (ověření 

navrhovaných programů, porovnání s jiným sportovním odvětvím apod.). 

       

  

 Práci doporučuji k obhajobě    
 

 

 

 

 

 

 

Návrh klasifikace:   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum:  11.8.2014                      Podpis: 
 


