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1. Aktuálnost tématu, obsahová struktura práce, formulace problému a cíle práce. 
Téma práce je relevantní vzhledem k oborové zaměřenosti studenta. Cíl předkládané práce je 
formulován srozumitelně a logicky. Formulace problémů práce je s výhradou k bodům 5 a 6, správná a 
vychází z cíle práce. Struktura práce je klasická, tj. rozdělená na teoretickou a výzkumnou část. Z hlediska 
obsahu práce je potřeba vytknout studentovi malou provázanost kapitol v teoretické části 
s problematikou fotbalu a sledované cílové skupiny, př. kapitoly 2.1.2, 2.1.2, 2.1.4 apod. Uvedené 
kapitoly jsou obecně popisné bez návaznosti na cíl práce.  
 
2. Úroveň teoretické části, komplexnost analýzy zkoumaného problému, kvalita práce s literaturou  
    (odkazy, citace, počet a druhy využitých informačních zdrojů apod.) 
Teoretická část práce je velmi rozsáhlá. Student se sice zaměřuje na problematiku, která je nutná pro 
vytvoření praktické části práce, ale minimálně ji propojuje s cílem a problémy práce. V teoretické části 
autor nezmiňuje problematiku obratnosti a flexibility, která je ústředním problémem jeho výzkumu.  
Jednotlivé části práce jsou vyvážené. V teoretické části autor prokázal schopnost správně pracovat s 
odbornou literaturou. Z hlediska užití formy citací však práce vykazuje zřetelné nedostatky. Ve většině 
teoretické části práce odkazy, resp. citace zcela chybí, ač je zjevné, že se nejedná o vlastní myšlenky 
autora. Práce obsahuje pouze 2 přímé citace, jejichž užití je správné. Uvedená literatura je aktuální, 
počet citovaných titulů je celkem 42 titulů včetně 7 zahraničních a internetových. 
            
3. Formulace hypotéz, jejich provázanost na problémy a cíle práce. 
Formulace jednotlivých pracovních hypotéz vychází ze stanoveného tématu práce.  
Autor si stanovil celkem 6 hypotéz. Jednotlivé hypotézy jsou kromě H1stanoveny velmi vágně a H3 až H6 
nemá stanoveny žádné kvantifikační hodnoty. H2 je velmi problematicky formulována.  Otázkou je, zda 
by nebylo vhodnější je formulovat do podoby výzkumných otázek apod.     
 
4. Metody testování hypotéz, jejich vhodnost a logika postupu práce. 
Student ke svému výzkumu použil několika metod, jejichž popis v práci postrádám. Pro ověřování  
flexibility použil metodu testování -  popis metody zcela chybí, pro potřeby vyhodnocení a interpretaci 
získaných dat metodu  statistické analýzy získaných dat, jejíž popis též absentuje. V popisu „Použitých 
statistických metod“ uvádí jako metodu, „ diagram“ a „tabulky“, které nejsou výzkumnou metodou.  I 
přes neuvedení daných metod by tyto měly postačovat k ověření stanovených výzkumných úkolů i k 
potřebám práce. Další zásadní nedostatek spatřuji v popisu jednotlivých testů, které jsou souhrnně 
uvedeny jen pod názvem testy dle PhDr. Radka Píchy . 
             
5. Úroveň analýzy a interpretace výsledků (statické zpracování, přehlednost výsledků, grafů, tabulek aj.),  
     zaměření a úroveň diskuse. 
Výsledky jednotlivých šetření jsou zaznamenány, vyhodnoceny i interpretovány v podobě tabulek a 
grafů. Ve výsledkové části by bylo vhodné jednotlivé kapitoly testování lépe nazvat viz. str. 54 „Grafické 
znázornění testů dle PhDr. Radka Píchy“ nebo název kpt. 5.2 „ Výstupní hodnoty“ apod.. Součástí příloh 
je i fotografická dokumentace jednotlivých testů, která práci výrazně přibližuje. Vzhledem k přehlednosti 
jednotlivých výsledků výzkumu bych předpokládala souhrn vyhodnocení v  samostatné podkapitole. 



Diskuze obsahuje výčet  a zhodnocení jednotlivých stanovených hypotéz bez podrobnější analýzy a 
vyjádření k některým výsledkům výzkumu z pohledu autora.      
     
6. Formulace závěrů (přiměřenost, jasnost, konkrétnost, stručnost, vazba na problém, cíl a hypotézy),  
     přínos a využití výsledků. 
V Závěrech autor formuluje několik základních poznatků, které výzkumem zjistil. Závěry práce jsou 
správné, ale dosti nestrukturované, což působí nepřehledně. Jinak ale odpovídají řešeným problémům 
práce, stanoveným hypotézám i cíli práce. 
          
7. Formální stránka práce (jazyková a stylistická úroveň, úprava, přehlednost text, dodržení norem  
    rozsahu práce, bibliografické citace apod.). 
Po formální stránce mám k bakalářské práci značné množství připomínek – viz. výše. Nedostatkem práce 
je absence popisu experimentu, popisu použitých výzkumných metod, popisu charakteristiky 
testovaného souboru  apod. Práce je zatížena velkým počtem gramatických chyb např. str. 9 – „čtrnácti 
letí“, str.11 – „svaly se nedokážou“, „můžou“, str.13 – „…hráče přesvědčit, aby tento cíl přijaly.. „ apod. 
V práci student používá velké množství odrážek (str. 15,17,28…), jejichž používání se v tomto typu práce 
nedoporučuje, stejně jako i psaní textu do závorek (str.17,22..). Rozsah práce odpovídá požadavkům 
kladeným na tento typ práce.  
            
8. Celkové hodnocení práce (přehlednost, přístup a samostatnost autora při zpracování, jeho  
     informovanost o metodologii vědecké práce apod.). 
Z pozice oponenta práce konstatuji, že předložená bakalářská práce nesplňuje veškerá kritéria kladená na 
úroveň tohoto typu prací. Celkově považuji práci za zajímavou. Protokol o vyhodnocení podobnosti 
závěrečné práce vykazuje podobnost se 17 podobnými dokumenty což je méně než 5%. Jedná se o citaci 
literárních zdrojů a o řádnou citaci odkazů.         
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