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Češi a Slováci v první sezóně druhého století NHL 
 

 

Dlouhodobá popularita ledního hokeje u nás i současné úspěchy našich hokejistů 

v zahraničních soutěžích zaručují aktuálnost předkládané práce. Autorka v ní velmi logicky 

navazuje na svou práci bakalářskou, která se zabývala historií působení našich a slovenských 

hokejistů v NHL. 

Tradiční struktura práce i její členění do deseti hlavních kapitol je při rozsahu sto dvaceti stran 

optimální. Strukturované cíle jsou spolu s úkoly na s. 9 formulovány zcela jasně. 

 

Teoretická část práce poskytuje velmi dobrá východiska pro část výzkumnou. K řešení 

problematiky přistupuje autorka komplexně. Práce s použitou literaturou a ostatními zdroji 

nečiní autorce sebemenší problémy.  Způsob citace literatury není zcela obvyklý.  Mezi 

použitými zdroji jednoznačně převažují internetové odkazy, což je vzhledem k zaměření 

práce pochopitelné. Knižní zdroje (včetně zahraničích) ovšem nechybí. Rozsah teoretické 

části je s rozsahem části výzkumné naprosto vyvážený. 

Osm hypotéz na s. 53 kromě H6 exaktně formulováno. Tyto hypotézy vycházejí jak z cílů, tak 

z poznatků teoretické části.  

V práci autorka postupuje důsledně logicky. Použité metody na s. 54-55 (přímá, progresivní, 

statistická, komparativní, metoda sondy, biografická, indukce a dedukce) se jeví optimálními.  

Celý metodický postup je bez výhrad. Překvapil mě také velký rozsah výzkumného souboru. 

 

Výsledky práce jsou interpretovány pomocí komentovaných tabulek a grafů. Na tomto místě 

projevuje autorka velkou pečlivost a preciznost, což práci jednoznačně zkvalitňuje.  

Diskuze je velmi rozsáhlá a zabývá se nečekaně i konfrontací předkládané práce s podobnými 

průzkumy. Stejně jako interpretované výsledky je tato kapitola velmi zajímavá. 

Kapitola Závěry se poněkud prolíná s předchozí Diskuzí. Nicméně obě tyto části poskytují 

přehled o dosažených výsledcích a ve vzájemném kontextu autorčiny poznatky stručně 

shrnují.  

Po formální stránce nevykazuje předkládaný text žádné podstatné nedostatky, také jazykově a 

stylisticky je v pořádku. Je logicky sestaven a vhodně doplněn přílohami. Autorka prokázala, 

že je schopna zpracovat zvolené téma na úrovni magisterské diplomové práce. 

      Celkově mohu konstatovat, že diplomová práce je poměrně zdařilá. Nelze přehlédnout, že 

se diplomantka dokonale zorientovala ve zvolené problematice. Velmi kladně je třeba 

hodnotit velkou píli a snahu Kamily Majerové dostát úkolům, které před ní diplomová práce 

postavila. Vznikající práci často konzultovala.  

Výše uvedené skutečnosti mě vedou k tomu, že práci  doporučuji  k obhajobě. 

 



Hodnocení : 

 

Otázka k obhajobě: Jak si vysvětlujete skutečnost, že hráči z Evropy, působící NHL, vykazují 

výrazně méně faulů (trestných minut), než hráči místní ? 
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