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teoretické znalosti x   

praktické zkušenosti  x  

podkladové materiály, vstupní data a jejich zpracování x   
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podobnost prací  
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kritéria hodnocení práce známka 

1 2 3 4 
název práce x    
téma práce a její aktuálnost  x   
teoretická fundovanost autora x    
formulace cílů práce  x   
adekvátnost použitých metod     
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   
splnění cílů práce x    
závěry práce a její formulace x    
odborný přínos práce a její praktické využití   x  

 

Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte           x 

 

Připomínky a otázky k obhajobě: 

Zpracovaná bakalářská práce je zpracována na 49 stranách textu a příloh. Zvolené téma je 

velice zajímavé a na probíhajících turnajových akcích je viditelně vidět velký rozvoj 

hokejových schopností a dovedností v ledním hokeji. V teoretické části je provedena rešerše 

za použití dostačujícího množství citované literatury. V další části autor vytvořil soubor 

otázek a vybral účastníky kanadského či světového turnaje k rozhovoru. Z obou částí 

vyhodnotil, jaký přínos má samotný turnaj a v čem všechny obohatil a posunul k efektivnější 

práci ve svém oboru. Autor pracoval samostatně.  Práce splňuje formální požadavky kladené 

na bakalářskou práci. Práce je schopna obhajoby a navrhuji hodnocení známkou Velmi dobře.  
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