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formulace cílů práce x    
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celkový postup řešení x    
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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 58 stranách textu a příloh. Vybrané téma je pro 
dnešní práci trenéra nedílnou součástí pro jeho pracovní náplň. Video a rozbory před a 
po utkání je samozřejmostí. Teoretická část je velmi dobře zpracována a propojena s  
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zpracování. Práce je schopna obhajoby a navrhuji hodnocení známkou Výborně. Své 
připomínky uplatním v procesu obhajoby práce. 
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