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1. Aktuálnost tématu, obsahová struktura práce, formulace problému a cíle práce. 
Student si zvolil velmi vhodné téma, které se týká sportovního tréninku dětí a mládežnických kategorií 

v ledním hokeji. Domnívám se, že název práce je velmi široký na úroveň rozsahu bakalářské práce (práce 

má i s přílohami 92 stran).                       
 

2. Úroveň teoretické části, komplexnost analýzy zkoumaného problému, kvalita práce     

 s literaturou (odkazy, citace, počet a druhy využitých informačních zdrojů apod.) 
Bylo využito 9 literárních titulů a 11 internetových zdrojů. Student prokázal, že umí pracovat 

s literaturou.  

Některé kapitoly se jeví jako zbytečné – např. kapitola o nejslavnějších hráčích světového i našeho 

ledního hokeje, největší úspěchy českého hokeje atd., stejně tak jako Stanovy Českého svazu ledního 

hokeje v přílohách. Teoretická část obsahuje na první pohled všechny kapitoly, které by se očekávaly 

vzhledem k názvu práce. Ve vztahu k hypotézám je obsah teoretické části trochu horší, protože pokud 

v cíli práce se objevují termíny, jako jsou „analýza rozsahu, obsahu a formy tréninkové činnosti“, tak 

bych předpokládala vysvětlení těchto názvů. 
  

3. Formulace hypotéz, jejich provázanost na problémy a cíle práce. 
První hypotéza předpokládá, že mládežnická družstva hokejového klubu HC Rytíři Kladno využívají pro 

svou činnost všechny dostupné sportovní areály ve městě. Při analýze by bylo přehlednější udělat tabulku 

všech sportovišť. Aby se potvrdila nebo vyvrátila logika formulace hypotézy, tak by muselo dojít také např. 

k procentuálnímu zjištění počtu tréninkových jednotek na ledě a mimo něj (včetně prostředků regenerace) a 

teprve z toho by mělo vyplynout, zda je vůbec možné a logické využívat všech kladenských sportovišť.  

 

Hypotéza číslo dvě předvídá nedostatečně propracovaný strategický plán své činnosti, což je velmi široký 

pojem. SWOT analýza, která je vypracována na základě informací od kompetentních lidí z okolí klubu a 

vlastního posouzení, je sice velmi zajímavou metodou, ale posouzení samotného financování klubu by vydalo 

na diplomovou práci ekonomického charakteru. SWOT analýza působí už vzhledem ke zdrojům informací (a 

hlavně jejich potvrzení) velmi „na vodě“. 

  

V hypotéze číslo tři se očekává, že mládežnická družstva HC a PZ Kladno budou mít shodnou strukturu a 

odpovídající rozsah tréninkového procesu, který je však zúžen jen na počet tréninkových jednotek, nebere se 

v úvahu jejich délka. 

 

Předpoklad hypotézy číslo pět, že hokejový klub HC Rytíři Kladno uplatňuje v tréninkovém procesu mládeže 

moderní formy tréninku a využívá k nim příslušná sportoviště, je ověřovaný jen informacemi od šéftrenéra 

mládeže. 

 

4. Metody testování hypotéz, jejich vhodnost a logika postupu práce. 
Hypotézy byly testovány různými metodami, které jsou uvedeny u jejich formulací.   

                     

 



5. Úroveň analýzy a interpretace výsledků (statické zpracování, přehlednost výsledků, 

 grafů, tabulek aj.), zaměření a úroveň diskuse. 
Výsledková část obsahuje tabulky, grafy a slovní hodnocení.        

                 
 

6. Formulace závěrů (přiměřenost, jasnost, konkrétnost, stručnost, vazba na problém, cíl 

 a hypotézy), přínos a využití výsledků. 
Závěry nejsou příliš vztahovány k hypotézám. Zaměření je na využívání sportovišť. Doporučení 

zaměřené na regeneraci a doplňkové sporty se nejeví jako podložené, protože v teoretické části práce se 

termín doplňkové sporty nebo regenerace vůbec neobjevuje, v dotaznících (viz přílohy) také ne. Jedná se 

tedy o spekulaci studenta.           
     
 

7. Formální stránka práce (jazyková a stylistická úroveň, úprava, přehlednost textu, 

 dodržení norem rozsahu práce, bibliografické citace apod.). 
Po formální stránce je práce v pořádku.         
     
 

8. Celkové hodnocení práce (přehlednost, přístup a samostatnost autora při zpracování, 

 jeho informovanost o metodologii vědecké práce apod.). 
Práce byla vypracována slušně.          
     
 

Práci k obhajobě: doporučuji 
 

Návrh klasifikace: 
 

Otázky k obhajobě: 1) Jaké dostupné informační zdroje lze použít u SWOT analýzy? 

                                   2) Co rozumíte pod pojmem moderní formy tréninku ledního hokeje 

v mládežnických kategoriích? 
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