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1. Aktuálnost tématu, obsahová struktura práce, formulace problému a 
cíle práce

Autor si zvolil téma z důvodu profesního zájmu o tuto problematiku.Téma je aktuální, jedná se o 
mladou, perspektivní sportovní aktivitu. Cíl práce není jasně  formulován a rovněž z něho vyplývající 
úkoly chybí.

2. Úroveň teoretické části, komplexnost analýzy zkoumaného problému,  

            kvalita práce s literaturou
Rozsah uvedené literatury je nedostačující, což je odrazem i v teoretické části. V celé práci chybí odkaz 
na prostudované zdroje. Některé relevantní pojmy pouze úzce souvisí s daným tématem.

3. Formulace hypotéz, jejich provázanost na problémy a cíle práce
Cíl práce není jasně vymezen, tudíž hypotézy velice úzce souvisí s výzkumným vzorkem. Hypotéza č. 1 
pouze vlastní domněnka.

4. Metody testování hypotéz, jejich vhodnost a logika postupu práce
Na str. 37 citován autor s publikací, který není uveden v seznamu prostudované literatury. Získaná 
data z dotazníku jsou přehledně zpracována v tabulkách. Autor věnoval testování poměrně  dostatek 
času, což předkládá ve výsledcích před výzkumem a po výzkumu.

5. Úroveň analýzy a interpretace výsledků, zaměření a úroveň diskuse
Postrádám výsledky výzkumu, diskuse pouze konstatování  stylem vypravování.

6. Formulace závěrů, přínos a využití výsledků
Závěr se jeví jako stručná rekapitulace obsahu práce. Možnosti využití práce nejsou specifikovány.



7. Formální stránka práce
Formální stránka je ovlivněna cílem práce. Jazyková úroveň  není špatná, převažuje styl slohového 
cvičení. Chybí bibliografické citace.

8. Celkové hodnocení práce
Autor vypracoval bakalářskou práci zcela samostatně, bez možných konzultací. Přes uvedené výhrady 
doporučuji práci k obhajobě.

Návrh klasifikace:

Otázky k obhajobě:  Jsou výsledky výzkumu ovlivněny věkovou skupinou ? Jaké závěry předpokládáte   

                                     U mladších klientů ?

                                                                                                                          Mgr. Věra Kuhnová                           

Brandýs nad Labem 21.8.2012                     
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