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1. Aktuálnost tématu, obsahová struktura práce, formulace problému a cíle práce. 
Student si zvolil vlastní téma, které vychází z jeho zájmu o basketbal. Cíl práce odpovídá 
názvu práce. V práci jsou použité výzkumné otázky, což vzhledem k menšímu množství 
respondentů bylo správné rozhodnutí. 
 

2. Úroveň teoretické části, komplexnost analýzy zkoumaného problému, kvalita práce 
s literaturou, metody, závěry (odkazy, citace, počet a druhy využitých informačních 
zdrojů apod.) 

Teoretická část práce se zabývá pouze problematikou, která se váže k názvu, resp. cíli práce. 
Jedná se o problematiku pohybových schopností. Jednotlivé kapitoly mají stejnou strukturu, 
což zvyšuje přehlednost kapitol. Další kapitoly se věnují basketbalu, včetně struktury 
sportovního výkonu. Student pracoval velmi kvalitně se všemi 25 literárními a internetovými 
zdroji, včetně cizojazyčných. Student použil metodu testování pomocí Unifittestu, kdy každá 
výzkumná otázka se týká konkrétního testu. Grafy a tabulky ve výsledkové části jsou řádně 
popsány. Výzkumné otázky jsou v kapitole Diskuze logicky vysvětleny. Výsledky práce jsou 
porovnány jen s jedním výzkumem. Nicméně student je schopen srovnat výsledky i se 
strukturou sportovního výkonu, resp. s posledními trendy v basketbalu. Student tím prokázal 
svoje znalosti v dané problematice. 
 

3. Formulace závěrů (přiměřenost, jasnost, konkrétnost, stručnost, vazba na problém, 
cíl a hypotézy), přínos a využití výsledků. 

Kapitola Závěry je konkrétní, strukturovaná a odpovídá celé práci.  
 

4. Formální stránka práce (jazyková a stylistická úroveň, úprava, přehlednost textu, 
dodržení norem rozsahu práce, bibliografické citace apod.). 

Jazyková i formální úroveň práce je velmi dobrá.  Bylo použito dostatečné množství grafů, 
tabulek a obrázků. Jen někde začínají odstavce na začátku řádku, některé jsou s odrážkou. 
 

5. Celkové hodnocení práce (přehlednost, přístup a samostatnost autora při zpracování, 
jeho informovanost o metodologii vědecké práce apod.). 

Student pracoval zodpovědně. Student pochopil problematiku vědecké práce. Protokol o 
vyhodnocení podobností závěrečné práce vykazuje 6 podobných dokumentů, ale vždy se 
jedná o řádnou citaci v teoretické části práce nebo o popis testů. Podobnost je menší než 5%. 
Práci doporučuji k obhajobě.    
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Návrh klasifikace: 
 
 
 
Otázky k obhajobě:  

1. Myslíte si, že dosažené výsledky testů odpovídají úrovni soutěže, kterou respondenti 
hrají? 

2. Jakým způsobem by bylo možné postavit výzkum, aby pokryl širší aspekty struktury 
sportovního výkonu? 
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