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

práce. 

     Student řeší téma z historie hokejového klubu Pardubice. Problémy práce nejsou uvedeny, 

což je chyba, pokud jsou v práci uvedeny hypotézy. Práce obsahuje 13 kapitol a má celkem 

75 stran. 

     Cíl práce je formulován logicky správně, ale není tam úplně jasně specifikováno, jestli 

v rámci zjišťování úrovně povědomí občanů o pardubickém ledním hokeji bude šetření 

vztaženo pouze k městu Pardubice, nebo se bude jednat o část či případně o celý region apod.  

 

2. Úroveň teoretické části, komplexnost analýzy zkoumaného problému, 

kvalita práce s literaturou (odkazy, citace, počet a druhy využitých 

informačních zdrojů apod.)  

Teoretická část obsahuje kapitoly vhodně zvolené, podrobné a logicky seřazené - týkající 

se vzniku a počátků hokeje ve světě a následně na našem území. Další kapitoly jsou už 

věnovány počátkům hokeje v Pardubicích, dále pak pozici a působení Pardubic v ligové 

soutěži a nakonec student se velmi pečlivě věnuje hokejovým osobnostem v Pardubicích.  

Rozsah uvedené literatury je aktuální a relevantní vzhledem ke zkoumanému problému. 

Počet titulů odborné literatury je pro úroveň bakalářské práce nadstandardní. Odkazy resp. 

citace jsou užívány správně. Student však prokázal schopnost seriózní samostatné práce 

s literaturou a dalšími odbornými zdroji.  

3. Formulace hypotéz, jejich provázanost na problémy a cíle práce. 

     Hypotézy jsou nejvýraznějším nedostatkem celé práce. Většina z nich je chybně 

konstruovaná a vágně formulována. Jako hypotézu lze akceptovat zřejmě pouze hypotézu č. 6. 

Hypotéza č. 1. Je již diskutabilní, neboť je velmi vágní a příliš obecná. Velmi problematická 

je formulace hypotézy č. 4., avšak ostatní tvrzení nesplňují vědecký charakter hypotézy. 

Uvedené formulace jsou pouze obecným tvrzením, nikoliv hypotézou. V hypotéze musí být 

vztah mezi závislou a nezávislou proměnnou, je to vědecký předpoklad, který se dá 



kategorizovat, zkoumat vztah, korelace, kritériem správnosti hypotézy je konstrukční validita, 

testovatelnost i relevantnost atd, atd…Uvedená formulovaná tvrzení lze tedy jen těžko 

akceptovat jako hypotézy. 

4. Metody testování hypotéz, jejich vhodnost a logika postupu práce. 

     Hlavní metodou dle autora uváděného kvantitativně-deskriptivního výzkumu byla analýza 

a syntéza zkoumaných údajů, analýza literárních pramenů a dotazníková metoda. Bylo by 

lépe zvolit místo dotazníku raději anketní šetření z důvodu standardizace dotazníku, která 

chybí. Logika postupu práce, vhodnost řazení kapitol i postup práce je správný 

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

výsledků, grafů, tabulek aj.), zaměření a úroveň diskuse. 

Výsledková část je zpracována formou interpretovaných tabulek a grafů, které jsou 

přehledné a interpretačně v pořádku až na několik výjimek. Graf č. 25 by si zasloužil ještě 

rozvést o další přesnější procentuální zpracování týkající se celkového vyjádření výsledků 

otázek - alespoň nějakou triviální statistickou deskriptivní veličinou jako např. aritmetickým 

průměrem apod. Graf č. 26 je velmi nesrozumitelný, chybí jeho interpretace a jasné 

vysvětlení.  

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

problém, cíl a hypotézy), přínos a využití výsledků. 

       Závěry práce jsou sice strukturované, avšak pouze obecné a vágní stejně jako již výše 

zmiňované hypotézy. Autor se v práci bohužel nezmiňuje o důvodech, smyslu práce ani o 

jejich přínosu resp. jejich využití v teoretické nebo praktické rovině, byť je smysl i přínos 

práce evidentní.  

 

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

textu, dodržení norem rozsahu práce, bibliografické citace apod.). 

      Formální stránka práce je velmi dobrá a plně dostačující pro potřeby kladené na úroveň 

bakalářské práce. Užití formy citací je správné, akceptovatelné. Autor prokázal schopnost 

pracovat samostatně s odbornou literaturou. Pouze v jednom případu zapomněl citovat (viz 

str. 66 „Metoda maximalizace užitku…“, kde se zjevně nejedná o originální myšlenky 

autora). Stylistická a jazyková úroveň práce bakalářské práce je poměrně zdařilá, jen 

s minimálními gramatickými chybami - především v používání adjektiv „Pardubický“ a 

„pardubický“, kde je diplomant opakovaně významově zaměňuje a gramaticky používá 

chybně.     

 

 



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

zpracování,  jeho informovanost o metodologii vědecké práce apod.). 

     Celkově předložená práce však splňuje úroveň požadovanou na tento typ prací. Bohužel 

některé nedostatky v interpretacích výsledků i jisté nesrozumitelnosti a především špatně 

formulované hypotézy včetně nepřesných a vágních závěrů (viz výše) devalvují celkovou 

úroveň diplomové práce. To se promítne do celkového hodnocení práce, což je škoda, protože 

je evidentní, že diplomant musel dozajista prokázat značné úsilí při tvorbě této práce.  

     Celkově hodnotím předloženou práci přes uvedené výtky pozitivně. Uvedená práce 

splňuje kritéria kladená na úroveň bakalářské práce. Student prokázal bezpochyby píli, 

snahu, pečlivost a kvalitu při tvorbě této práce.  

 

Bakalářskou práci k obhajobě: DOPORUČUJI 

 

Otázky k obhajobě:  

1) Mají Pardubice v současné době v hokeji nějakou potenciální talentovanou juniorskou 

„Star“, ze které se může stát v budoucnu opravdová hvězda a další velká osobnost?  
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