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Rozsah práce 58 

stran textu 56 

literárních pramenů (cizojazyčných) 32 (5) 

tabulky, grafy, přílohy Tabulky 3, Prilohy – 2  
 

Náročnost tématu na 
úroveň 

výborně velmi dobře dobře nevyhověl/a 

teoretické znalosti  x   

praktické zkušenosti  x   

podkladové materiály (vstupní data) a 

jejich zpracování 
 x   

 

Kritéria hodnocení práce 

úroveň 

výborně 
velmi 

dobře 
dobře nevyhověl/a 

stupeň splnění cíle práce  x   

logická stavba práce  x   

práce s českou literaturou včetně citací x    

práce se zahraniční literaturou včetně 

citací 
 x   

adekvátnost použitých metod x    

hloubka provedené analýzy x    

stupeň realizovatelnosti řešení  x   

formální úprava práce (text, grafy, 

tabulky) 
 x   

stylistická úroveň  x   

nároky BP na podkladové materiály, 

konzultace, průzkumy 
 x   

použití analýz, matem. statistických a 

jiných metod, komparací apod. 
x    

využitelnost námětů, návrhů a 

doporučení k řešení problému 
x    

obsah a relevantnost příloh v textu či 

příl. části BP (tabulky, grafy, propočty 

apod.) 

x    

 

 

  Práce   je  doporučena k obhajobě.  
 

 

Navržený klasifikační stupeň:       vyborne - velmi dobře   
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Otázky k obhajobě:  

 

1. Jake postupy lze, na zaklade vysledku analyz BP, doporucit v bezprostredni 

psychologicke priprave pred zavodem v dlouhem triatlonu? 

 

2. Jake rozdilne pristupy predpokladate pri individualizaci psychologicke pripravy u 

rozdilnych osobnostnich  charakteristik sportovcu?  

 

 

Doplňující komentář k hodnocení práce: 

Téma práce navazuje na oblast dlouholeteho vyzkumu vedouci BP  a vhodne doplnuje, rozsiruje 

poznatky v oblasti diagnostiky aktualnich psychickych stavu a nasledne psychologicke pripravy 

sportovcu. Zkusenosti autora jako zavodnika  jsou z hlediska praktickeho vyuziti cenne.  

Velkou vyhodou pro autora byla moznost navazat na prace podobneho zamereni z dilny vedouci 

BP. Vyber dotazniku vcetne odpovidajici volby statistickeho zpracovani  vyrazne posunulo uroven 

prace.  

Pres pomerne  drobne  formální a stylisticke nedostatky (str. 23 –citace lit., 40,41 – se.., chybi 

Tab.2?) autor splnil podmínky kladené pro akceptaci tohoto typu závěrečné práce a práci proto 

doporučuji k obhajobě. Po drobnych upravach a rozsireni o prakticka doporuceni  lze praci vyuzit 

jako metodicky material nejen pro triatlon. 
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