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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: 
Diplomová práce je zpracována na 80 stranách textu a příloh. Autor přehledně 
formuluje cíle i hypotézy práce, popisuje zkoumaný soubor hráčů i organizaci testování. 
Ve výsledcích pak prezentuje naměřené hodnoty. V diskuzi probírá, komentuje a 
nastiňuje některé problémy treninku mládeže. Po formální stránce práce nevykazuje 
vážnějších nedostatků a je schopna obhajoby. V půběhu obhajoby položím tyto otázky: 

1. Co zapříčinilo rozdíl v úrovni dovedností? 
2. Jákým způsobem je možné tento nedostatek odstranit? 
3. Patřili obránci ve výsledku testů k nejhorším i individuálně? 
4. Existuje možnost srovnání naměřených hodnot se zahraničím?  
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