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Hlavním cílem této bakalářské práce je shromáždit a
vyhodnotit informace o jednotlivých ročnících Kanadského
poháru. Následně analyzovat a popsat jeho přínos pro lední
hokej.
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Připomínky a otázky k obhajobě:

Zpracovaná bakalářská práce popisuje vliv kanadského poháru na trendy ledním hokeji a
komparuje odlišné pojetí v různých časových horizontech, nicméně velice stručně.
V teoretické části absentuje hlubší a detailní náhled do problematiky světového poháru a autor
spíše definuje ledního hokej obecně. V praktické části, pomineme-li fakt, že v obsahu začátek
praktické části autor ani nenaznačuje, musím konstatovat, že se autor zaujímá velice
krátkozraký pohled. Bylo by zajímavé oslovit více respondentů. Závěr je spíše beletrického
charakteru. Zásadním nedostatkem této práce je splnění formálních požadavků, především
množství a výběr literatury. I přes výše uvedené nedostatky doporučuji práci k obhajobě, i
když se formální nedostatky týkají velké části předloženého dokumentu.

Otázky k obhajobě:
1- Podle jakého klíče jste řešil strukturu dotazníku.
2- Podle, kterých faktů a indikátorů usuzujete, že kanadský pohár má fakticky zásadní
vliv na český hokej?
3- Jaký je největší rozdíl mezi jednotlivými turnaji.
Práce

je/není doporučena k obhajobě
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Do rámečku vypsat slovní hodnocení z této škály: výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl/a
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