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Náročnost bakalářské práce  úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná 
teoretické znalosti x   
praktické zkušenosti x   
podkladové materiály, vstupní data a jejich zpracování  x  

 

název bakalářské práce  

rok obhajoby   

podobnost prací  

odlišnost prací  

 
kriteria hodnocení práce známka 

1 2 3 4 
název práce x    
téma práce a její aktuálnost x    
teoretická fundovanost autora x    
formulace cílů práce  x   
adekvátnost použitých metod  x   
celkový postup řešení x    
práce s daty a informacemi  x   
hloubka provedené analýzy  x   
členění a logická stavba práce x    
práce s odbornou literaturou x    
formální úprava práce (text, grafy, tabulky)  x   
stylistická úroveň  x   
přesnost formulací a práce s odborným jazykem  x   
splnění cílů práce  x   
závěry práce a její formulace  x   
odborný přínos práce a její praktické využití x    
 
Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 
 
Připomínky a otázky k obhajobě: 
Bakalářská práce je zpracována na 57 stranách textu a příloh. Zvolené téma je 
aktuálním problémem tréninkových jednotek. Autor přistupuje k tématu svědomitě a 
prostudováním literatury v teoretické části vytvořil velmi dobrý základ k průzkumu 
tréninkových jednotek dotazovaných klubů. Práce má svůj význam jen bych upozornil 
na nedostatky – využití studentů licence B /doporučoval bych dotazy na vedoucího 
trenéra sportovních tříd v daných klubech/ a časové vyhodnocení Hčj - nemůže plošně 
vykazovat reálný stav v hokejových klubech, ale může být použit k informačním účelům 
pro Čslh k podrobnějšímu průzkumu. Přes tyto nedostatky však práce je schopna 
obhajoby a navrhuji hodnocení známkou VELMI DOBŘE. Své připomínky uplatním v 
procesu obhajoby práce. 



 
 
 
 
 
 

Práce       -   je     doporučena k obhajobě   
 
Navržený klasifikační stupeň: Velmi dobře 
Do rámečku vypsat slovní hodnocení z této škály:  výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl/a 
 
Vedoucí bakalářské  práce: 
Jméno, titul:. PhDr. Petr Šťastný PhD.                                                Podpis: 

V Praze dne: 10.9.2012    


