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1. Aktuálnost tématu, obsahová struktura práce, formulace problému a cíle práce. 
 Autorka práce si dané téma zřejmě zvolila z důvodu svého velkého zaujetí pro sport. Práce má velký 
rozsah, který je způsoben značným množstvím sportů a disciplín, na které se studentka ve své práci 
zaměřuje. Cíl práce je jasně, srozumitelně a stručně formulován a koresponduje s názvem práce. 
Stanovená hypotézy reflektuje řešenou problematiku. Struktura práce má logický charakter. 
                       
2. Úroveň teoretické části, komplexnost analýzy zkoumaného problému, kvalita práce s literaturou 
(odkazy, citace, počet a druhy využitých informačních zdrojů apod.) 
Teoretická část je velmi kvalitně zpracována a řeší témata, která se vztahují k praktické části práce. Poměr 
teoretické a výzkumné části práce je nevyvážený, kdy teoretická část je zpracována na 34 stranách a 
praktická část vykazuje 135 stran. Důvodem tohoto nepoměru je však velmi detailní rozpracování 
kvalifikačních kriterií v jednotlivých sportovních odvětvích a disciplínách na OH v roce 2016. V teoretické 
části práce se autorka věnuje všem důležitým charakteristikám, které mají vliv na kvalifikaci sportovců 
pro takto důležitou a vrcholnou sportovní soutěž. Rozsah uvedené literatury a zdrojů je více než 
dostačující – celkem 42 titulů. Užití formy citací je správné. Velmi hodnotím její práci s cizojazyčnou 
literaturou, kterou k dané problematice musela prostudovat. Nepřesnost shledávám na str. 13, kde 
studentka uvádí neúčast našich sportovců na třech OH. Mezi uvedenými uvádí i neúčast na XXIII OH 
v Moskvě, což není pravda.            
  
3. Formulace hypotéz, jejich provázanost na problémy a cíle práce. 
 Formulace jediné pracovní hypotézy vychází ze stanoveného tématu práce a je v souladu s jejím cílem.  
               
4. Metody testování hypotéz, jejich vhodnost a logika postupu práce. 
Autorka pro ověření hypotézy použila hlavně metodu analýzy dokumentů a řízeného rozhovoru. 
Výzkumné metody plně postačují k ověření stanovených výzkumných úkolů i k potřebám práce.              
 
5. Úroveň analýzy a interpretace výsledků (statické zpracování, přehlednost výsledků, grafů, tabulek aj.),  
    zaměření a úroveň diskuse. 
Výsledky jednotlivých šetření jsou přehledně zaznamenány, vyhodnoceny i interpretovány a to hlavně 
v podobě tabulek, ze kterých je zřejmá její schopnost velmi pregnantně oddělovat obecnou problematiku 
od specifických informací, které v tabulkách zaznamenává. Tato práce byla po všech stránkách velmi 
náročná Diskuse je věcná a logická.   
             
6. Formulace závěrů (přiměřenost, jasnost, konkrétnost, stručnost, vazba na problém, cíl a hypotézy),  
    přínos a využití výsledků. 
Závěry práce jsou jasně strukturované a věcně správné.  
 
7. Formální stránka práce (jazyková a stylistická úroveň, úprava, přehlednost text, dodržení norem  
    rozsahu práce, bibliografické citace apod.). 
Po formální stránce diplomová práce splňuje požadavky na ni kladené. Drobným nedostatkem je 
zarovnávání textu do bloku, čímž vznikají v textu nepřiměřené mezery (str. 15, 19, 21, 22,25…..). Za nutné 
považuji vytknout velmi časté používání odrážek, které v práci tohoto typu není vhodné (str. 27, 28, 



31,32,33…). Z hlediska jazykového je práce na vysoké úrovni.  
              
8. Celkové hodnocení práce (přehlednost, přístup a samostatnost autora při zpracování, jeho  
     informovanost o metodologii vědecké práce apod.). 
Z práce je zřejmé, že autorka pracovala samostatně a s velkým osobním nasazením. Práce má jasnou a 
logickou strukturu. Studentka pochopila problematiku vědecké práce. Při své práci vhodně využívala 
uvedenou literaturu i informační zdroje. Protokol o vyhodnocení podobnosti závěrečné práce vykazuje 
nula podobných dokumentů.           
     
Práci k obhajobě doporučuji 
 
Návrh klasifikace: 
 
Otázky k obhajobě:  
1) Z jakých důvodů bylo ve všech sportech zařazeno jako požadavek kontinentální zastoupení? 
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