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Cíl práce: Cílem práce je porovnání povinností a práv jednotlivých pracovně-právních vztahů 

hráčů ledního hokeje v prvních dvou nejvyšších národních soutěžích v různých evropských 

státech. Na základě uvedené analýzy autorka praktikuje možné implementace v českých 

podmínkách. 
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Celková náročnost tématu na: 

Podprůměrná        Průměrná    Nadprůměrná 

 
Kritéria hodnocení práce – stupně hodnocení: 

 

Výborně - velmi dobře    -     dobře  -   nevyhovující 

 

Stupeň splnění cíle práce 
 

výborně 

Logická stavba práce 

 

Velmi dobře 

Práce s literaturou – citace, vlastní komentář  

 

Velmi dobře 

Adekvátnost použitých metod 

 

výborně 

Hloubka tématické analýzy, vlastní přínos 
diplomanta 
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Úprava práce: text, grafy, tabulky 
 

výborně 

Stylistická úroveň, jazyk 
 

výborně 

Praktická/teoretická  využitelnost zpracování: 

Podprůměrná     Průměrná    Nadprůměrná. 

Hodnocení práce: 

Diplomová práce v celkovém rozsahu 65 stran je zaměřena na problematiku pracovních 
poměrů hráčů ledního hokeje v ČR a v porovnání se zahraničím (Slovensko, Švédsko, 

Německo. Autorka dle mého vybrala vhodné respondenty z řad hráčů i manažerů, díky 

čemuž získala realistický pohled z „obou stran“. Oceňuji výběr Švédska, kde jsou podmínky 

velmi specifické a dle mého názoru „složité“ na vysvětlení a pochopení. Autorka dle mého 

názoru mohla využít více znalostí ze zahraniční literatury. Na závěr bych vyzdvihl, že 
autorka DP sepsala velice srozumitelně, díky čemuž jsem problematiku pochopil. 

Připomínky: 

1) Stránkování příloh 

2) Drobné „překlepy“ v textu (s. 15, 16 a 29) 

 



Otázky k obhajobě: 

1) Které informace bylo podle Vás nejdůležitější a nejtěžší získat pro úspěšné sepsání 

DP? 

2) Bavila jste se s některými hráči (jen čistě teoreticky, jelikož vím, že to není součástí 

práce) o jejich podmínkách v rámci působení v NHL? 

3) Pokud se zamyslíte, tak které podmínky ve vybraných státech byste vybrala za 
nejspecifičtější a nejméně výhodné pro hráče/kluby? 

 

Práce je doporučena k obhajobě. 

 
Navržený klasifikační stupeň:  Výborně – velmi dobře. Celková známka bude určena na 

základě obhajoby diplomantky. 

 
Prohlašuji, že nejsem v rodinném či jiném soukromém vztahu k diplomantovi. 
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