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1. Aktuálnost tématu, obsahová struktura práce, formulace problému a cíle práce. 
Studentka si zvolila vlastní téma, které vychází z jejího dlouholetého zájmu o sport. Vzhledem 
k velkému množství sportů, resp. disciplín, byla práce zaměřena jen na kvalifikaci sportovců 
na Letní olympijské hry 2016 v Brazílii. Práce má jasně formulovaný cíl, který vychází z názvu 
práce.                
 

2. Úroveň teoretické části, komplexnost analýzy zkoumaného problému, kvalita práce 
s literaturou (odkazy, citace, počet a druhy využitých informačních zdrojů apod.) 

Jedná se deskriptivní práci. Práce vychází ze 40 literárních a internetových zdrojů a z dalších 
41 dokumentů. Teoretická část se zaměřuje obecně, ale velmi krátce, na historii olympijských 
her, na představení mezinárodního i národních olympijských výborů, na postavení 
mezinárodních sportovních federací. Dále práce popisuje jednotlivé sporty a disciplíny, 
obecné možnosti kvalifikací, ale také strukturu sportovního výkonu. Dále se práce 
soustřeďuje na konkrétní možnosti kvalifikací. Diplomantka prokázala nejen to, že umí 
pracovat s různými literárními zdroji, ale také je podivuhodná její schopnost jít od obecného 
ke speciálnímu a soustředit se jen na podstatné informace. I přes snahu o maximální 
stručnost má tato náročná práce 194 stran (117 stran je věnováno analýze problému). 
 

3. Formulace hypotéz, jejich provázanost na problémy a cíle práce, metody testování 
hypotéz, jejich vhodnost a logika postupu práce 

Hypotéza je dobře zformulována. Jako metody byly využity analýza dokumentů (většinou 
cizojazyčných) a řízené rozhovory (celkem 21). 
                        

4. Úroveň analýzy a interpretace výsledků (statické zpracování, přehlednost výsledků, 
grafů, tabulek aj.), zaměření a úroveň diskuse. 

Výsledky práce jsou uvedeny v tabulkách. Tyto tabulky byly vytvořeny autorkou na základě 
celkového rozboru problematiky a sumarizují veškeré poznatky ohledně kvalifikací 
jednotlivých sportů. 
 

5. Formulace závěrů (přiměřenost, jasnost, konkrétnost, stručnost, vazba na problém, 
cíl a hypotézy), přínos a využití výsledků. 

Kapitola Závěry je konkrétní, strukturovaná a odpovídá celé práci.  
 

6. Formální stránka práce (jazyková a stylistická úroveň, úprava, přehlednost textu, 
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dodržení norem rozsahu práce, bibliografické citace apod.). 
Jazyková i formální úroveň práce je velmi dobrá. Překlep na str. 169 (posdkupina místo 
podskupina) je nepodstatný.      
 
 

7. Celkové hodnocení práce (přehlednost, přístup a samostatnost autora při zpracování, 
jeho informovanost o metodologii vědecké práce apod.). 

Studentka pracovala samostatně, práce má logickou a jednoznačnou strukturu. Diplomantka 
pochopila problematiku vědecké práce. Protokol o vyhodnocení podobností závěrečné práce 
vykazuje nulovou podobnost s dalšími dokumenty. 
 
 
Práci doporučuji k obhajobě.    
 
Návrh klasifikace: 
 
 
 
Otázky k obhajobě:  

1) Místa pro sportovce z pořádající země byla určena nad rámec sportovců z Brazílie, 
kteří se řádně kvalifikovali? 

 
2) Ve všech sportech/disciplínách byl zařazen požadavek kontinentálního zastoupení? 
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