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     Klasifikace:

1. Aktuálnost tématu, obsahová struktura práce, formulace problému a cíle 
práce.
Autor bakalářské práce si téma zvolil na základě nového trendu výchovy 
vlastních talentovaných hráčů kluby. Struktura práce je odpovídající nárokům na 
bakalářskou práci. Autor si vhodně formuloval cíle a problém práce, které se 
navzájem prolínají. 

            

2. Úroveň teoretické části, komplexnost analýzy zkoumaného problému, 
kvalita práce     s literaturou (odkazy, citace, počet a druhy využitých 
informačních zdrojů apod.)
Teoretická část práce je zpracována velmi důkladně, významná část je věnována 
hokejovému tréninku dětí a mládeže. Autor v této části práce vhodně využívá 
citací z odborné literatury a dalších informačních zdrojů. Celkový počet 20ti 
informačních zdrojů považuji za přiměřený potřebám zpracování tématu práce. 

  
 
3. Formulace hypotéz, jejich provázanost na problémy a cíle práce.
 Autor si formuloval 5 pracovních hypotéz, které korespondují s problémovými 
otázkami i cílem práce. Hypotézy jsou vhodně konstruovány a lze předpokládat 
možnost jejich ověření. U druhé hypotézy by snad bylo možné blíže specifikovat 
nedostatečnost strategického plánu.

  

4. Metody testování hypotéz, jejich vhodnost a logika postupu práce.
Pro testování hypotéz si autor zvolil dvě metody, finanční analýzu a SWOT 
analýzu. Považuji je za vhodné a podobně hodnotím i postup řešení 
bakalářského úkolu.

            



5. Úroveň analýzy a interpretace výsledků (statické zpracování, přehlednost 
výsledků, grafů, tabulek aj.), zaměření a úroveň diskuse.
Způsob interpretace výsledků výzkumu považuji za přiměřený podobně jako 
jejich statistické zpracování spolu s tabulkovým a grafickým vyjádřením. 
Diskuze je věnována především verifikaci hypotéz. Zde autor ve druhé hypotéze 
používá nespisovného výrazu ….vyvracuji. Diskuze působí věcně a logicky.

 

6. Formulace závěrů (přiměřenost, jasnost, konkrétnost, stručnost, vazba na 
problém, cíl a hypotézy), přínos a využití výsledků.
Závěry jsou rozděleny do tří oblastí: doplňkové sporty, regenerace a zábavné 
formy tréninku. Kapitola je zakončena závěrečným hodnocením práce včetně 
jejího možného využití. Zde mi chybí větší strukturovanost ve vztahu ke 
konkrétním závěrům.

  

7. Formální stránka práce (jazyková a stylistická úroveň, úprava, přehlednost 
text, dodržení norem rozsahu práce, bibliografické citace apod.).
Po formální stránce bakalářská práce splňuje veškeré nároky na ni kladené. 
Jazyková a stylistická úroveň je až na výjimky (v diskuzi) dobrá. Práce je 
přehledná, logická a splňuje požadavek vědeckosti. Autor vhodně cituje 
z informačních zdrojů, jejichž počet je rovněž dostatečný.

  

8. Celkové hodnocení práce (přehlednost, přístup a samostatnost autora při 
zpracování, jeho informovanost o metodologii vědecké práce apod.).
Bakalářská práce působí uceleným dojmem, autor pracoval samostatně a použil 
moderní analytické metody výzkumu fungování hokejového klubu.

  

Práci k obhajobě  doporučuji.

Návrh klasifikace:

Otázky k obhajobě: 1) Co vede trenéry k tomu, že v rámci sportovního 
tréninku nevyužívají veškeré dostupné sportovní areály? Souvisí to s absencí 
zábavných a doplňkových sportovních aktivit v tréninku? Ovlivňuje tato 
skutečnost nějakým způsobem motivaci mladých hokejistů k tréninku?
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