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1. Aktuálnost tématu, obsahová struktura práce, formulace problému a cíle práce. 
    Studentka se ve své práci zabývá testováním pohybových schopností u hráčů a hráček lakrosu. 

     Práce je doplněna historií lakrosu, jeho druhy a pravidly v rozsahu 24 stran.      

                    

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

 s literaturou (odkazy, citace, počet a druhy využitých informačních zdrojů apod.) 
    Studentka zde prokázala schopnost samostatně pracovat s literaturou a ke zpracování práce využila 

     18 literárních a 2 internetové zdroje. Odkazy a citace odpovídají požadavků na bakalářskou práci. 
           

 3. Formulace hypotéz, jejich provázanost na problémy a cíle práce. 
     Hypotézy jsou vhodně zformulovány a odpovídají požadavkům a cílům této práce.   

            

4. Metody testování hypotéz, jejich vhodnost a logika postupu práce. 
    Testování hypotéz bylo provedeno pomocí motorických testů, které vypovídají o úrovni jdednotlivých 

     pohybových schopností.                        

 

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

 grafů, tabulek aj.), zaměření a úroveň diskuse. 
    Statistické zpracování pomocí tabulek a grafů je poněkud nepřehledné a pokud tabulka a graf nejsou 

     na stejné stránce, jsou pak i méně názorné.        

               

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

 a hypotézy), přínos a využití výsledků. 
    Formulace závěrů a vyhodnocení hypotéz podle jednotlivých pohybových schopností se mi jeví 

     poněkud obšírné a méně výstižné.         
     

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

 dodržení norem rozsahu práce, bibliografické citace apod.). 
    Po formální stránce práce odpovídá požadavkům na ni kladeným. Jsou zde však drovné chyby v textu 

     a některé nesrovnalosti. Např. pomocí shybů nemůžeme posilovat extenzory paží, ale posilujeme 

     flexory. Dále nemáme specifickou vytrvalost a příjmení vedoucího práce se píše s velkým P.   
              

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

 jeho informovanost o metodologii vědecké práce apod.). 
    Z práce vyplývá, že studentka má přehled o tomto druhu sportu a pro testování zvolila vhodné 

     motorické testy, na základě kterých mohla posoudit pohybové schopnosti hráčů  lakrosu.  
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