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

    Výběr tématu bakalářské práce považuji za velmi aktuální, kde jinde se učit 

než v zemi, která má nejkvalitnější seniorskou basketbalovou soutěž na světě. 

Obsahová struktura práce odpovídá potřebám realizace tématu. Formulace cíle i 

problémových otázek plně vyhovuje nárokům na bakalářskou práci.                                                                                                    

 

2. Úroveň teoretické části, komplexnost analýzy zkoumaného problému, 

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

    informačních zdrojů apod.).                                                                     

     Teoretická část práce je zpracována velmi pečlivě, autor v ní charakterizuje 

potřebné pojmy a vztahy ze systematiky basketbalu. Vhodně využívá přímých i 

nepřímých citací, byť někdy s chybami (Drobný místo Dobrý, Košíkova/á, str. 

místo s. apod.). Nezapomíná konstatovat ani rozdíly pravidel z pohledu 

časových limitů pro útok družstva a pro hráče s míčem. Text je srozumitelně 

doplněn schematickými nákresy. 

 

3.  Formulace hypotéz, jejich provázanost na problémy a cíle práce.     
     Autor si formuluje 4 pracovní hypotézy, všechny vycházejí z formulace cíle 

bakalářské práce a přímo korespondují s problémovými otázkami. 

    

4.  Metody testování hypotéz, jejich vhodnost a logika postupu práce.    
     Jako základní výzkumnou metodu si autor zvolil přímé pozorování. Vhodně 

byl zvolen výzkumný vzorek 4 basketbalových družstev dorosteneckého věku, 

dívek i chlapců, po 1 z kategorie v ČR i v USA. Za přiměřený považuji též 

postup výzkumu i jeho zaměření. Postup práce je logický a dává záruku splnění 

vytyčených úkolů. 

                                                                                                                     

5.  Úroveň analýzy a interpretace výsledků (statistické zpracování, 

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

     Způsob interpretace výsledků pozorování, jejich shrnutí v tabulkách, grafické 

znázornění statistického vyjádření procentuálním poměrem, popisné legendy 

grafů, to vše podává velmi dobrou ilustraci zkoumaných jevů. Za stěžejní 



považuji grafická znázornění pozorovaných průpravných a herních cvičení, 

způsobů realizace herních situací a rozestavení v rámci útočných herních 

systémů. Velmi pozitivně hodnotím tabulku č.7  a graf č.4,  jejichž obsah 

shrnuje výsledky výzkumu.  Diskuze je věcná a zabývá se komparací výsledků 

pozorování jednotlivých družstev v rámci tréninku. V další části této kapitoly se 

autor věnuje verifikaci hypotéz. Vrcholem diskuze je tabulka č.8,  která 

přehledně uvádí zjištěné odlišnosti taktické přípravy sledovaných družstev v ČR 

a v USA. Já osobně si myslím, že tato tabulka by patřila do kapitoly Závěry.                                                                                                              

  

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

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

     Kapitola Závěry je věnována stručnému konstatování, že taktická příprava 

byla chápána jako součást tréninkového procesu zaměřeného na nácvik 

útočných činností a dále domněnkou, že taktická příprava v USA nabízí hráči 

pestřejší herní souvislosti během nácviku řešení útočných situací  na rozdíl od 

ČR. To je samozřejmě pravda. Stěžejní zjištění jsou však již uvedena v tabulce 

na konci Diskuze.                                                                                                            

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

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

     Po formální stránce bakalářská práce splňuje nároky na ni kladené. Jazyková 

i stylistická úroveň je v pořádku, normy pro tento typ práce jsou až na 

maličkosti v citacích dodrženy. Autor pracoval s 13 informačními zdroji, 

náležitě je uvádí i cituje. Vzhledem k charakteru využitých publikací považuji 

tento počet za dostatečný. 

                                                                                                                  

8. Celkové hodnocení práce (přehled, přístup a samostatnost autora             

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

    Autor při zpracování bakalářské práce prokázal informovanost o metodologii 

vědecké práce i přehled a erudici ve zkoumané problematice.                                                                                                                  

 

Práci k obhajobě doporučuji 

 

Návrh klasifikace:  

 

Otázka k obhajobě: 1) Myslíte si, že větší zaměření na řešení situací 1 na 1 

by prospělo, kromě divácké atraktivity, i hernímu projevu českých týmů? 
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