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Rozsah práce   
stran textu 81 
literárních pramenů (cizojazyčných) 32 (0) 
tabulky, grafy, přílohy 37 (graf), 9 (tabulky/obrázky) 

 

Náročnost tématu na 
úroveň 

výborně velmi dobře dobře nevyhověl/a 
teoretické znalosti  x   
praktické zkušenosti  x   
podkladové materiály (vstupní data) a 
jejich zpracování 

 x   

 

Kritéria hodnocení práce 
úroveň 

výborně 
velmi 
dobře 

dobře nevyhověl/a 

stupeň splnění cíle práce  x   
logická stavba práce   x  
práce s českou literaturou včetně citací  x   
práce se zahraniční literaturou včetně 
citací 

  x  

adekvátnost použitých metod x     
hloubka provedené analýzy x    
stupeň realizovatelnosti řešení  x   
formální úprava práce  
(text, grafy, tabulky) 

 x   

stylistická úroveň  x   
nároky DP na podkladové materiály, 
konzultace, průzkumy 

 x   

použití analýz, matem. statistických a 
jiných metod, komparací apod. 

 x   

využitelnost námětů, návrhů a 
doporučení k řešení problému 

 x   

obsah a relevantnost příloh v textu či 
příl. části BP (tabulky, grafy, propočty 
apod.) 

 x   

Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 
 



Práce je doporučena k obhajobě.  
 
 
Otázky k obhajobě:  

1. Formulujte hypotézu, o které se zmiňujete na stránce 75 v kapitole „Závěr“ a která 
není uvedena v kapitole „Metodika práce“.  

2. Přehledně shrňte výsledky, které Vaši hypotézu potvrzují. 
3. Uveďte alespoň tři zahraniční zdroje, které se zabývají podobným tématem jako Vaše 

bakalářská práce. 
 
 
 
K práci mám následující připomínky:  
 
Bakalářská práce má nedostatky ve stavbě a struktuře práce: 

- v teoretické části jsou některé kapitoly nadbytečné (Sport), autor by se měl naopak více 
věnovat kapitole „Poruchy pozornosti“ 

- kapitola „Metodika práce“ neobsahuje hypotézu, ke které se autor vyjadřuje v závěru práce 
- charakteristika dotazníku by měla patřit do teoretické části 
- formulář dotazníku nepatří do kapitoly „Metodiky práce“, ale do kapitoly „Přílohy“ 
- výsledky šetření bakalářských prací, tak jak jsou uvedeny v práci, patří do teoretické části 

práce a nikoliv do kapitoly „Diskuse“  
- část textu v kapitole „Závěr“ patří do kapitoly „Diskuze“ – autor v textu diskutuje výsledky 

šetření 
 
V práci se také objevují překlepy a gramatické chyby v textu (v abstraktu i v teoretické a praktické 
části práce) a chybně popsané obrázky (od obr. 3 není uveden „Zdroj“). Také mezery mezi odstavci 
a rozložení kapitol na stránku v některých případech neodpovídají metodologii bakalářské práce. 
Chybí citace v textu i v „Literatuře“ uvedených bakalářských prací ze str. 71. 
Autor také neuvedl žádný zahraniční zdroj. 
 
 
Závěr posudku: 
 
Bakalářská práce má nedostatky ve své stavbě a struktuře. Co se ale týče obsahu, dokázal autor řešit 
zajímavé téma. I když vzorek respondentů s poruchami pozornosti byl poměrně malý, dokázal autor 
na základě odpovědí v dotaznících analyzovat rozdíly v koncentraci hráčů na poměrně vysoké 
úrovni a zajímavým způsobem.  

 

V Praze dne:   19.1.2022                                       Podpis: Mgr. Zuzana Dragounová, Ph.D. 

 

    

 


