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1. Kritéria hodnocení práce: 

  

stupeň hodnocení 

výborně 
velmi 

dobře 
vyhovující nevyhovující 

stupeň splnění cíle práce     x    

samostatnost posluchače 

při zpracování tématu 
  

 
    

logická stavba práce   x           

práce s literaturou včetně 

citací 
  

 
x     

adekvátnost použitých 

metod 
  x             

hloubka provedené analýzy 

ve vztahu k tématu 
  x      

úprava práce (text, grafy, 

tabulky) 
 x  

 
    

stylistická úroveň   x     

  

 

2. Využitelnost výsledků v praxi, příp. teorii: Průměrná 

 

3. Připomínky: 

 Formální hledisko: 
Poznámky, které nejsou ve shodě s kritérii kladenými na BP: 

Referenční seznam neobsahuje žádnou zahraniční publikaci. V Obsahu jsou číslovány Titulní 

strana, poděkování atd. Abstrakt neobsahuje dosažené výsledky výzkumu. Citace se řídí podle 

jednotné normy, která však není doporučena naší institucí (APA nebo ISO690). Závěrečná 

část obsahuje diskuzi, tyto dvě kapitoly mají být odděleny. Hypotézy patří před výzkumnou 

část. Přílohy obsahují grafy, které se bezprostředně týkají problematiky, a proto mají být ve 

výsledkové části.  

 

  



 

Obsahové hledisko: 

Na str. 11 není graf č. 4. Časopis Fotbal a trénink není měsíčník. Na str. 19 je zmíněno, že 

Villareal vyhrál Ligu mistrů v roce 2004, což není pravda. V úvodu práce je popisována 

historie klubů, což je vzhledem ke zvolenému tématu neúčelné. Jednotlivé dimenze dotazníku 

jsou přehledně zpracovány ve formě grafů, doplněné o krátkou interpretaci. Přesto autor si na 

str. 25 stanovil dílčí cíle práce, na které jednoznačně neodpověděl v diskuzi. Kladně hodnotím 

iniciativu řešitele BP při předkládání dotazníku jednotlivým trenérům působícím v nejvyšší 

fotbalové soutěži.   

 

 

Otázky k obhajobě: 

Lze z výzkumu odhadovat, že fluktuace trenérů je zapříčiněna vlastním rozhodnutím majitele 

klubu aniž by o tom rozhodoval management klubu? 

Jsou pozorovány významné rozdíly ve fluktuaci trenérů mezi Spartou a Slávií a zbytkem týmů 

Gambrinus ligy? 

Proč je dobré být současně hlavním trenérem a sportovním manažerem? 

Lišil se nějaký respondent významně ve svých odpovědích od jiných oslovených 

respondentů?   

4. Práce je doporučena k obhajobě. 

5. Navržený klasifikační stupeň: Velmi dobře 
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