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                                                                                                              Klasifikace: 

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

Autorka si téma své bakalářské práce zvolila na základě své dlouholeté hráčské i 

trenérské kariery. Proto výběr tématu považuji za aktuální. Obsahová struktura 

práce plně odpovídá požadavkům na ni kladeným. Formulace cíle práce 

koresponduje s tématem a vycházejí z něho i problémové otázky.               

                                                                                                          

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 vyčerpávajícím způsobem, autorka se v ní 

zabývá problematikou lakrosu od charakteristiky, stručné historie, druhy 

lakrosu, jejich pravidla, soutěže. Dále se věnuje charakteristice pohybových 

schopností, sportovní přípravě dětí a mládeže a charakteristice věkových 

zvláštností dorosteneckého věku. V práci využívá nepřímých citací a správně je 

uvádí, přímé citace neuvádí kurzívou, což považuji za nedostatek. Celkem 

autorka pracuje s dvaceti informačními zdroji, což považuji za dostatečný počet. 

 

3.  Formulace hypotéz, jejich provázanost na problémy a cíle práce.     
Autorka si formulovala 4 pracovní hypotézy v souladu s cíli a problémy práce. 

Chybí mi hypotéza vztahující se k třetímu dílčímu cíli. 

     

4.  Metody testování hypotéz, jejich vhodnost a logika postupu práce.   
 Jako základní metodu testování hypotéz si autorka zvolila testovou baterii 

motorických testů. Pro potřeby výzkumu je považuji za vhodné. Postup práce i 

způsob testování je logický, výzkumný vzorek 30 hráčů a hráček lakrosu 

považuji za dostatečný. 

                                                                                                                      

5.  Úroveň analýzy a interpretace výsledků (statistické zpracování,           

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

 Způsob statistického zpracování výsledků testování i způsob jejich interpretace 

a grafické vyjádření plně odpovídají požadavkům bakalářské práce. Škoda, že ze 

statistického zpracování výsledků není vytěženo více třeba ve vztahu 



k vyrovnanosti výzkumných souborů apod. Diskuze je rozdělena na dvě části, na 

diskuzi k úkolům a diskuzi k hypotézám. Autorka zde vhodně zdůvodňuje 

výsledky výzkumu. Chybí mi vztah výsledků k problémovým otázkám a cílům 

práce.                                      

                                                                                   

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

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

Formulace závěru je jasná, přiměřená a strukturovaná. Logicky jsou děleny na 

ženský a mužský lakros. Plně korespondují s cíli práce. Podobně strukturovaně 

bylo možno zodpovědět i závěry ve vztahu k problémovým otázkám. Vzhledem 

k omezenému počtu probandů nelze hovořit o obecné platnosti závěrů, ale 

přínos práce spatřuji ve zpracované metodice výzkumu včetně způsobu 

statistického zpracování výsledků. Přímý význam vidím ve zjištění stavu úrovně 

pohybových schopností hráčů a hráček obou družstev LCC Sokol Radotín. 

                                                                                                                       

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

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

Po formální stránce práce splňuje požadavky na ni kladené. Stylistická i 

jazyková úroveň je přiměřená, i když se v práci vyskytují překlepy jako útku 

místo útoku, nenáročnější místo nejnáročnější apod. Autorka využívá vhodně 

citací, přímé citace však neuvádí kurzívou.                                                                                                                                 

 

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

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

Autorka pravidelně konzultovala s vedoucím práce, pracovala samostatně a 

prokázala erudovanost v problematice zpracovávaného tématu bakalářské práce. 

Při zpracovávání tématu dodržela zásady metodologie vědecké práce.                                                                                                                       

 

Práci k obhajobě doporučuji. 

 

Návrh klasifikace:  

 

Otázka k obhajobě: 1) Které pohybové schopnosti jsou v průměru u hráčů 

lakrosu nadprůměrné a které naopak podprůměrné? Podobají se průměrné 

výsledky testování dívek i chlapců? Jak se jeví vyrovnanost obou 

testovaných souborů? 
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