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1.

Aktuálnost tématu, obsahová struktura práce, formulace problému a cíle práce.
Postupný rozvoj zájmu mládeže o bojové sporty je tématem aktuálním. Autor si zvolil téma na
základě vlastní zkušenosti a dalšímu vlastnímu profesnímu vývoji. Cíle i problémy práce autor
formuluje poměrně jasně, stručně, přehledně.

2.

Úroveň teoretické části, komplexnost analýzy zkoumaného problému, kvalita práce s
literaturou (odkazy, citace, počet a druhy využitých informačních zdrojů apod.)
V teoretické části se autor věnuje celému zkoumanému problému – od historie bojových
umění, přes pravidla po současné trendy v MMA. Využité informační zdroje – knižní i
internetové korespondují s tématem. V citacích se objevují stylistické i gramatické chyby.

3.

Formulace hypotéz, jejich provázanost na problémy a cíle práce.
Na základě vlastní zkušenosti a podkladech odborné literatury si autor stanovil 3 hypotézy.
Plně korespondují se zkoumaným problémem i cílem práce. Formulovány jsou jasně, stručně.

4.

Metody testování hypotéz, jejich vhodnost a logika postupu práce.
Základní metodou testování hypotéz byla analýza řízeného rozhovoru (založeného na 5ti
otevřených otázkách) s trenéry MMA (10 trenérů s dlouholetou závodní i trenérskou praxí)
v kombinaci analýzy záznamů 48 podstatných zápasů MMA v r. 2019. Postup práce je logický a
poskytuje přiměřený dostatek informací ke zpracování bakalářské práce.

5.

Úroveň analýzy a interpretace výsledků (statistické zpracování, přehlednost výsledků, grafů,
tabulek aj.), zaměření a úroveň diskuse.
Velká část praktické části práce je věnována (i přes zestručnění) přepisování rozhovorů
s trenéry. Tyto mohly být uvedeny v příloze a v práci se více zaměřit na konkrétní získaná data
z rozhovorů a jejich rozbor. Výsledky byly zpracovány v jednoduchých grafech a doplněné
fotodokumentací s popisem technik, které vyplynuly z výzkumu. Poznámka k fotodokumentaci
– proč jsou demonstranti v teniskách? Krom jiného to odporuje pravidlům MMA.
V diskusi mohla být rozšířena stať, kdy výsledky rozhovorů a analýzy zápasů si mírně protiřečí –
což autor sice konstatuje, ale více nerozvádí.

6.

Formulace závěrů (přiměřenost, jasnost, konkrétnost, stručnost, vazba na problém, cíl a
hypotézy), přínos a využití výsledků.
V závěru je stručně shrnutý záměr i výsledky celé práce. Obdobně stručně autor nastiňuje další
možnost využití, přínos práce v návaznosti na získaných výsledcích výzkumu.

7.

Formální stránka práce (jazyková a stylistická úroveň, úprava, přehlednost textu, dodržení
norem rozsahu práce, bibliografické citace apod.).
Práce je zpracována stručně, přehledně. Vyskytují se drobné gramatické chyby i některé
stylistické nedostatky především v citacích.
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8.

Celkové hodnocení práce (přehlednost, přístup a samostatnost autora při zpracování, jeho
informovanost o metodologii vědecké práce apod.).
Způsobem zpracování bakalářské práce prokázal autor orientaci v problematice a schopnost
přiměřeně kvalitně pracovat s odbornou literaturou a interpretovat získané výsledky.
Práci doporučuji k obhajobě.
Návrh klasifikace:

Otázky k obhajobě:
1) Popište rozdíl mezi bojovým sportem a bojovým uměním. Uveďte příklady.
2) Jaké jsou hlavní zdravotní aspekty přípravy mládeže v MMA.
Datum:

Podpis:
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