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Mikuláš Bícha
Kanadský pohár a jeho přínos pro lední hokej
Hlavním cílem této bakalářské práce je shromáždit a vyhodnotit informace
o jednotlivých ročnících Kanadského poháru. Následně analyzovat a
popsat jeho přínos pro lední hokej.
Mgr. Pavel Arnošt Dis.
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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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