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Celková náročnost práce: 

Podprůměrné       Průměrné    Nadprůměrné 

 

Kritéria hodnocení práce – stupně hodnocení: 

Výborně - velmi dobře    -     dobře  -   nevyhovující 

Stupeň splnění cíle práce 

 

Výborně 

 

Logická stavba práce 

 

 Výborně 

Práce s literaturou – citace, vlastní komentář  

 

                               Velmi dobře 

Adekvátnost použitých metod 

 

Výborně 

Hloubka tematické analýzy, vlastní přínos 

diplomanta 

 

                            Výborně 

Úprava práce: text, grafy, tabulky 

 

Velmi dobře 

Stylistická úroveň, jazyk 

 

Výborně 

 

Praktická využitelnost zpracování: 

 

podprůměrná   průměrná   nadprůměrná 

Hodnocení:   
 

Stupeň splnění cílů práce. Výzkum přispívá k řešení aktuálního problému a má 

konkrétní praktickou v\užitelnost pro basketbalové kluby v ČR, stejně jako pro 

zahraniční hráče, kteří si však BP budou moci stěží přečíst (v češtině Cíle jsou jasně 

stanoveny a jako takové byly v zásadě splněny  přes velkou obtížnost při získávání 

dat. Je třeba ocenit nadprůměrnou pracnost celé práce, odvahu použít kvalitativní 

metody rozhovorů, pro které bylo třeba i patřičné jazykové vybavenosti. Celkově 

hodnotím práci jako nadprůměrnou a velmi přínosnou zejména pro zlepšení 

pracovních podmínek a jednání se zahraničními hráči v NBL. 

Hodnocení: výborně 

 

Práce s literaturou – citace. V teoretické části autorka prokázala velmi dobrý přehled 

o problematice, stejně, jako schopnost adekvátně zacházet s literárními zdroji, které 

cituje podle norem. Výběr literatury je příkladný, včetně cizojazyčných zdrojů. 

Teoretická východiska a tím i celá pasáž je možná až nadbytečně obsáhlá, co se týká 



obecných charakteristik globalizace, a někde zase opomíjí významná období slávy 

českého basketbalu (těsně po II. válce) jak na reprezentační, tak klubové úrovni. 

Celkově však pisatelka však prokázala schopnost skloubit různé zdroje, správně je 

vybrat a hlavně vystihnout podstatu problémů, které se u nás při využívání služeb 

zámořských hráčů vyskytují. Filosofii, která se celou prací táhne jako ústřední 

myšlenka, že peníze přece jen nejsou všechno, lze jenom podpořit. Možná měla uvést 

více vlastních myšlenek a hodnocení vývoje  využívání zahraničních hráčů nejen 

kluby, ale i v reprezentaci.  

Hodnocení: velmi dobře  

 

Logická stavba práce. Práce je sice členěna graficky zřetelně, má logické uspořádání 

podle cílů náročného projektu. Možná zde mohla být prezentována nějaká doporučení, 

což však není obsahem ani cílů, ani úkolů práce. Z rozsáhlé přílohy je patrná 

náročnost sběru dat, která pro omezený rozsah BP nemohla být prezentována v textu. 

Cením vhodné rozčlenění kapitol a příloh. 

Hodnocení: výborně 

  

Adekvátnost použitých metod. 

Nejprve je třeba vyzdvihnout velkou aktuálnost řešené problematiky a odvahu využít 

náročnou kvalitativní metodu sběru dat pomocí interview. To vyžadovalo velké 

množství práce, patřičnou jazykovou výbavu a také schopnost proniknout do ne vždy 

přístupného světa špičkových hráčů , trenérů a sportovních funkcionářů. Zvolená 

metoda byla nejen adekvátní, ale prakticky asi také jediná, která mohla ukázat 

charakter problémů provázejících působení zámořských  hráčů v ČR. Jedinou výtkou 

by mohla být absence „ operacionalizace rozhovorů“, tedy konkrétnějšího zaměření 

otázek. Zde by byla zajímavá i tématika týkající se očekávání zahraničních hráčů při 

volbě svého angažmá v ČR : na základě jakých informací, s jakým očekáváním svou 

volbu provedli. Jinak je však třeba ocenit velkou pracnost, schopnost jazykově 

rozhovory zvládnout a ještě je adekvátně a pro praxi evidentně využitelně 

interpretovat. 

Hodnocení: výborně  

 

Hloubka analýzy, vlastní přínos. 

Hlavní přínos práce lze spatřit nejen ve zmapování aktuální péče o zahraniční hráče 

v NBA, ale i o smýšlení a přístupech hráčů i trenérů k řešení problémů spojených 

s jejich zahraničním působením. Práce má evidentní praktický přínos. Na druhé straně 

výsledky mohly být prezentovány v přehlednějším schématu a mohly obsahovat i 

doporučení. Vzhledem k originalitě projektu a jeho užitečnosti: 

Hodnocení: výborně  

 

Úprava práce: Průměrná, dodržuje standardy. Práce mohla být přehlednější a 

doplněna  třeba fotografiemi z NBA, i při zachování anonymity respondentů.  

Hodnocení: velmi dobře. 

 

Stylistická úroveň, jazyk 

Pisatelka v práci ukázala schopnost dobře formulovat myšlenky, používala vyspělejší 

a poměrně vyzrálý jazyk. Stylisticky nadprůměrná práce, kde je třeba vyzdvihnout i 

dobré ovládání angličtiny, bez které by nebylo možné takový výzkum realizovat. 

Drobné překlepy (např. na s. 16 v letopočtu, na s. 44 „výhybný“ namísto vyhýbavý) 

lze považovat za marginálie, které neovlivnily nadprůměrnou stylistickou úroveň. 

Hodnocení: výborně.  

 

 

 

Otázky k obhajobě: 



 

1. Uveďte hlavní úspěchy českého basketbalu v raném poválečném (II válka) 
období. 

2. V textu jste zmiňovala kulturní šok, po příjezdu hráčů z USA do ČR či 
Evropy. V jakém smyslu a co na ně tak silně působí?  
 

Práce je doporučena k obhajobě. 
Práce svým rozsahem i obsahem celkově splňuje nároky, kladené na práci 
bakalářskou. Doporučuji ji k obhájení.  
 
Navržený klasifikační stupeň: vzhledem k praktickému uplatnění a myšlenkovému 
přínosu celé  práce výborně.  
    
Prohlašuji, že nejsem v rodinném či jiném soukromém vztahu k diplomantovi. 
 
 
V Praze dne:25. 4. 2019        PhDr. Vladimír Janák, CSc.  
                              
                                                                                                                                                                                                                                                                     
      
 


