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1. Aktuálnost tématu, obsahová struktura práce, formulace problému a cíle práce. 
    Student se ve své práci zabývá otázkou trendu sportovních výsledků u karatistů. Práci doplnil o  

     školy a styly karate a o jeho filozofii a etiku.        

                

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

 s literaturou (odkazy, citace, počet a druhy využitých informačních zdrojů apod.) 
    Student zde prokázal schopnost pracovat s literaturou a ke zpracování práce využil 9 literárních zdrojů 

     a značného množství zdrojů internetových. Dále využil velkého množství výsledkových tabulek 

     národních pohárů z let 2002-2012.            
  

3. Formulace hypotéz, jejich provázanost na problémy a cíle práce. 
    V práci dále vhodně zformuloval 5 hypotéz, na jejichž vyhodnocení použil obsahovou analýzu a 

     interview.               

 

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

                        

 

5. Úroveň analýzy a interpretace výsledků (statické zpracování, přehlednost výsledků, 

 grafů, tabulek aj.), zaměření a úroveň diskuse. 
    Výsledky jsou zpracovány písemnou formou a jsou doplněny vhodnými tabulkami a grafy, které 

     přispívají k názornosti a výstižnosti práce. Další zdroje pro zpracování výsledků jsou uvedeny 

     v rozsáhlé příloze této práce.                       
 

6. Formulace závěrů (přiměřenost, jasnost, konkrétnost, stručnost, vazba na problém, cíl 

 a hypotézy), přínos a využití výsledků. 
    Formulace závěrů jsou zpracovány a vyhodnoceny v diskuzi a budou jistě přínosem pro všechny, 

     kteří se zabývají tímto sportovním odvětvím. 

                

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

 dodržení norem rozsahu práce, bibliografické citace apod.). 
    Rovněž po formální stránce práce odpovídá požadavkům na ni kladeným a má velmi dobrou 

     jazykovou a stylistickou úroveň. Doporučoval bych drobnou úpravu názvu práce (10ti).  
             

8. Celkové hodnocení práce (přehlednost, přístup a samostatnost autora při zpracování, 

 jeho informovanost o metodologii vědecké práce apod.). 
     Práce je přehledně zpracována a autor využil jak literární zdroje, tak své praktické zkušenosti. 

      Najdeme zde informace o daném sportu i jeho trendech za posledních 10 let.    
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Otázky k obhajobě: 1) Jak jsou výsledky v jednotlivých soutěžích v karate finančně ohodnoceny? 
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