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

cíle práce
Autor si zvolil téma bakalářské práce z osobních důvodů, neboť je aktivním hráčem
basketbalu. Protože stále dochází ke změnám pravidel v basketbalu, tím i ke změnám ve
hře, zaměřil se na střelbu tříbodových hodů na koš. To je cíl jeho práce.
2. Úroveň teoretické části, komplexnost analýzy zkoumaného problému,

kvalita práce s literaturou
Obsahem teoretické části je tématika, která je nutná pro vytvoření praktické části. Při
shromažďování materiálů a při studiu literatury autor vychází ze základních relevantních
zdrojů a náležitě je v textu cituje.
3. Formulace hypotéz, jejich provázanost na problémy a cíle práce
Autor pro výzkumnou část formuluje 2 hypotézy. První z nich není přesně formulovanájak se střelba zhoršila – kvalitou nebo kvantitou?
Není nadepsána výzkumná část.
4. Metody testování hypotéz, jejich vhodnost a logika postupu práce
Zvolené metody – statistika, kdy veškeré údaje byly získány z archívů České basketbalové
federace. Z jednotlivých zápasů v sezoně autor shrnul počty střelby na koš u 5 týmů
basketbalové ligy. Výsledky zpracoval graficky a doplnil textem. Výsledky jsou zkreslené,
neboť ne všechny týmy odehrály stejný počet utkání a nelze vypočítat průměr.
5. Úroveň analýzy a interpretace výsledků

Autor zpracoval výsledky graficky a doplnil textem. Statistické zpracování je jasné a
přehledné. Diskuse je kvalitní, autor se vyjadřuje podrobně a jasně k průběhu výzkumu a
jednotlivým hypotézám.
6. Formulace závěrů
Závěr je stručný, logický. Výsledky práce jsou zajímavé pro případné pokračování
výzkumu.
7. Formální stránka práce
Formální stránka je ovlivněna absencí samostatné kapitoly praktické části. Jazyková
úroveň není špatná, občas se vyskytují gramatické chyby.
8. Celkové hodnocení práce
I přes uvedené nedostatky práci doporučuji k obhajobě. Autor prokázal schopnost
pracovat samostatně s informačními zdroji.

Hodnocení:
Otázka: Přibližte tříbodovou střelbu u mladších hráčů, popř. u začátečníků
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