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

Student  si pro svou bakalářskou práci zvolil vlastní téma na základě  zkušeností , které získal 

pobytem ve Spojených státech amerických. Zde působil jako asistent u školního basketbalového 

družstva. Téma je aktuální, neboť student porovnává odlišnosti v taktické přípravě basketbalu. 

2. Úroveň teoretické části, komplexnost analýzy zkoumaného problému, kvalita práce  

s literaturou 

V teoretické části se student zabýval tématikou, která je nutná pro vytvoření kvalitní 

praktické části. Vysvětluje pojmy, které získal na základě prostudování české i americké 

odborné literatury. Jednotlivé kapitoly mají stejnou strukturu, což zlepšuje jejich 

přehlednost. Student prokázal, že zvládá práci jak s českou, tak i cizojazyčnou literaturou. 

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

Cíl práce odpovídá názvu práce. Hypotézy- celkem 4 – jsou dobře zformulovány a jsou 

v souladu s názvem a cílem bakalářské práce. 

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

Metodou pozorování hodnotil student tréninkový proces jak amerického tak českého 

basketbalového družstva. Jelikož neexistuje žádná publikace pojednávající o odlišnostech 

taktické přípravy basketbalu v České republice, zvolil si student  vlastní výzkum a postup. 

Pouze kap. 6.2.1 by bylo vhodnější zařadit do teoretické části nebo na závěr. 

5. Úroveň analýzy a interpretace výsledků 

Vyhodnocené údaje jsou prezentovány graficky, tabulkami a doplněny textem. Jsou 

přehledné, logicky řazené. 

 



6. Formulace závěrů, přínos a využití výsledků 

Kapitola závěr je logická, jasná a konkrétní, odpovídá názvu práce. Práce je z odborného 

hlediska na velmi dobré úrovni, student se dané problematice věnuje profesionálně. 

7. Formální stránka práce 

Práce je doplněna grafy, tabulkami, obrázky, jazyková i formální úroveň práce je 

nadprůměrná. 

8. Celkové hodnocení práce 

Student pracoval samostatně, prokázal, že zvládl problematiku vědecké práce. 

Práci doporučuji k obhajobě. 

 

 

Hodnocení: 

Otázka: Uveďte další podstatné rozdíly mezi českými a americkými basketbalisty –                                                           

přístup ,trénink, osobnost trenéra, vzdělání apod. 
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