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Doplňující komentář k hodnocení práce: 

 

Analýza psychických determinant sportu je velmi aktuálním tématem. Ve spojení s limitní vytrvalostní 

zátěží jde o velmi zajímavou oblast vědění. Autor svojí prací nepochybně přispěl k prohloubení 

znalosti tohoto tématu. 

Náročností na sběr dat, jejich zpracování a interpretaci je plně v souladu s požadavky na tento typ 

závěrečné práce. 

Autor pracoval velmi samostatně nejen v oblasti samotného sběru dat, ale i jejich statistickém 

zpracování. To této stránce tedy hodnotím spolupráci jako bezproblémovou.  

  


