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Rozsah práce   

stran textu 65 

literárních pramenů (cizojazyčných) 40 (11) 

tabulky, obrázky, přílohy 4, 15, 1 
 

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 

název práce  x    

téma práce a její aktuálnost   x   

teoretická fundovanost autora  x    

formulace cílů práce  x    

adekvátnost použitých metod  x    

celkový postup řešení  x    

práce s daty a informacemi  x    

hloubka provedené analýzy  x    

členění a logická stavba práce  x    

práce s odbornou literaturou  x    

formální úprava práce (text, grafy, 

tabulky)  
 x   

stylistická úroveň  x    

přesnost formulací a práce s odborným 

jazykem  
x    

Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 

 

Práce je / není doporučena k obhajobě.  
 

  

Doplňující komentář k hodnocení práce: 
 

Z teoretického hlediska je DP zpracována dostatečně, přehledně. Po stručném úvodu 

následují teoretická východiska práce, pregnantně definovaný cíl práce a její úkoly, stanovení 3 

hypotéz a 3 vědeckých otázek. Následuje pak metodologická část, ve které autor popisuje použité 



metody (analýza získaných dat pomocí nepřímého strukturovaného pozorování), charakteristiku 

souboru – vše v dostatečném rozsahu i obsahu. 

Výsledková část je přehledně zpracována v podobě tabulek a grafů, které jsou dostatečně 

doplněny textovou částí zabývající se analýzou odehraných tří setů a dále pak srovnáním obou 

finalistů. V diskuzi se autor věnuje porovnání s proběhnuvším výzkumem v jeho bakalářské práci a 

diskuzi hypotéz a vědeckých otázek. Část závěr logicky ukončuje práci. 

 

Připomínky: 

• v práci se vyskytuje chybná interpunkce a drobné překlepy 

• obr. 2,3,4,7,10,13 jsou velice nekvalitní 

• do části „Výsledky“ podkapitoly 3.6.1. a 3.6.2. nepatří – je to charakteristika souboru 

• v této práci by bylo vhodné spojit výsledkovou část s diskuzí  

Otázky k obhajobě:  

1. Proč jste si vybral k analýze právě finále na French Open 2018? 

2. Jak byste tento výběr nazval metodologicky? 

3. Jaký přínos má vaše práce do praxe? 
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