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Praktická/teoretická  využitelnost zpracování: 

Podprůměrná     Průměrná    Nadprůměrná. 

Hodnocení práce: 

a) Stupeň splnění cíle práce – předložená bakalářská práce splňuje svůj cíl. Práce je zpracována 

kvalitně a zcela adekvátně na úrovni závěrečné akademické práce na tomto stupni studia. 
Vzhledem k omezením, která vyplývají z provedeného výzkumu, a která si autor plně 

uvědomuje (viz kapitola Diskuse), je však využitelnost spíše průměrná. 

b) Logická stavba práce – Struktura práce je jasná a logická vzhledem ke zvolenému tématu. 

c) Práce s literaturou – Práce využívá celkem 22 zdrojů, z toho 5 zahraničních, čímž splňuje 

požadavky na bakalářskou práci. Teoretická část obsahuje kvalitní rešerši týkající se trenérských 
kompetencí. Autor vhodně a věcně cituje, adekvátně doplňuje vlastní komentáře. 

d) Adekvátnost použitých metod – použité metody jsou vhodné a adekvátní vzhledem ke 
stanovenému tématu a cíli práce. Autor vhodně zvolil kombinaci kvalitativního i kvantitativního 

výzkumu. 

e) Hloubka tematické analýzy – veškeré hlavní části práce poskytují podrobné a detailní analýzy a 
popis, plně odpovídající bakalářské práci. Student adekvátně analyzoval získaná data, která 

náležitě interpretoval včetně uvedení možných příčin.  

f) Úprava práce – práce obsahuje občasné nedostatky ve formě překlepů, pravopisných chyb, 

apod. Viz níže připomínky. 

g) Stylistická úroveň – stylistika textu je v pořádku a plně odpovídá standardům a úrovni 

bakalářské práce. 



 

Připomínky: 

V abstraktu by část „Výsledky“ měla obsahovat již shrnutí zjištěných výsledků. 

Str. 16 – pravopisná chyba – „…trenérů Tutka a Richardse in Svoboda (2007). Ty dělí trenéry …“ 

U obrázku č. 1 je nesprávně uvedený zdroj. 

Obrázek č. 2 má nízkou vizuální kvalitu zpracování. 

Str. 33 – nesprávně uvedený odkaz na zdroj – „…čerpáno ze Seznamu lidských vlastností – [online].“ 

V textu občas chybí interpunkce – tečky na konci vět, čárky, apod. 

Str. 40 – pravopisná chyba – „… známky byli velmi rovnoměrně rozděleny.“ 

Seznam literatury obsahuje drobné nedostatky ve formátu zdrojů a zanechání hypertextových odkazů u 
internetových zdrojů. 

Práce je doporučena k obhajobě. 
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