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

Výběr tématu bakalářské práce ovlivnil dlouholetý aktivní zájem autorky o florbal. Cíl práce je 
formulován výstižně a rovněž z něj vyplývající úkoly souvisí s danou tématikou.

2. Úroveň teoretické části, komplexnost analýzy zkoumaného problému,

kvalita práce s literaturou 
Teoretickou část tvoří kapitoly, které nejsou pro danou tématiku podstatné- Historie florbalu, výběr 
holí na florbal jen velice úzce souvisí s cílem práce. Výhrady mám k obrázkům, které patří do přílohy. 
Autorka v textu využívá citací z odborné literatury. Rozsah informačních zdrojů odpovídá potřebám 
bakalářské práce.

3. Formulace hypotéz, jejich provázanost na problémy a cíle práce   
Autorka si formulovala 4 pracovní hypotézy, drobnou výhradu mám k zařazení čtvrté hypotézy, kdy 
toto pravidlo je všeobecně známo.

4. Metody testování hypotéz, jejich vhodnost a logika postupu práce 
Metodika práce je vhodná pro potřeby získání kvalifikovaných informací, pouze testovací vzorek je 
málo početný. Doporučila bych více jak 4 testovací osoby. Obrázky doplňující text náleží do příloh.

5. Úroveň analýzy a interpretace výsledků  
Interpretace výsledků je přiměřená, hodnoty „všech 4 „ testovacích vzorků jsou znázorněny 
v tabulkách a grafech. Diskuse je vtažena k porovnání výsledků výzkumu s pracovním i hypotézami.

6. Formulace závěrů, přínos a využití výsledků  
Závěry vyplývají z výsledků výzkumu a jsou srozumitelné .

7. Formální stránka práce  
Práce po formální stránce splňuje požadavky na bakalářskou práci. Jazyková i stylistická úroveň práce 
je dobrá .

8. Celkové hodnocení práce  



Po formální i obsahové stránce práce splňuje všechna požadovaná kritéria, práci doporučuji 
k obhajobě.    

Hodnocení: 

Otázky k obhajobě: 1.  Kterou jinou vhodnější tématiku byste volila do teoretické části?

                                    2. Jak mohou posloužit výsledky testu trenérovi ?                                           

Brandýs nad Labem 21. 8. 2012                                                                                 Mgr. Věra Kuhnová            
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