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Výzkum reálné finanční a časové náročnosti ledního hokeje
Hlavním cílem této práce je podrobný výzkum reálné finanční
a časové náročnosti ledního hokeje v mládežnických
kategoriích. Dalším cílem je porovnání výsledků provedeného
výzkumu s výsledky studie „Jak zvýšit počet dětí v
hokejových klubech?“ Posledním cílem je provedení regresní
analýzy získaných výzkumných výsledků.
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Připomínky a otázky k obhajobě:
Zpracovaná diplomové práce je zpracována na 162 stranách textu a příloh. Zvolené téma je
velice aktuální a výsledky práce jsou reálné k danému tématu. Autor pracoval velice
samostatně a systematicky s pomocí svých mentorů v daném odvětví. Práce a její výsledky se
mohou použít pro prezentaci do klubu ledního hokeje směrem k rodičům. V tomto má
diplomová práce reálnou a aktuální hodnotu. Práce splňuje formální požadavky kladené na
diplomovou práci. Práce je schopna obhajoby a navrhuji hodnocení známkou Výborně.
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