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1. Aktuálnost tématu, obsahová struktura práce, formulace
problému a cíle práce.
Autorka bakalářské práce si téma zvolila na základě svých dlouholetých
hráčských a trenérských zkušeností. Volbu tématu považuji za velmi aktuální,
protože v současnosti bojuje tento sport s nedostatkem členské základny a
vzhledem k poměrně úspěšné historii pozemního hokeje je tento stav alarmující.
Pro realizaci práce si autorka vhodně formulovala problémové otázky a
v souladu s nimi i cíle bakalářské práce.
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 velmi pečlivě a vytváří velmi dobré
předpoklady pro realizaci výzkumu. Autorka pracovala s dostatečným
množstvím informačních zdrojů a náležitě je v textu práce cituje. Struktura
teoretické části práce potvrzuje orientaci autorky ve zpracovávané problematice.
3. Formulace hypotéz, jejich provázanost na problémy a cíle práce.
Formulace pracovních hypotéz vychází z cílů práce a plně koresponduje
s vědeckými otázkami problému práce. Jednotlivé hypotézy jsou jednoznačně
formulovány a lze je bez problému testovat.
4. Metody testování hypotéz, jejich vhodnost a logika postupu práce.
Jako základní metody testování hypotéz si autorka zvolila dotazníkovou metodu
a motorické testy pohybových schopností a dovedností. Testování proběhlo
v rámci ověřování účinnosti tréninkového procesu metodou neúplného
experimentu. Klasický experiment nebylo možno realizovat z důvodu
nedostatku dětí v oddíle pozemního hokeje. Autorka zvolila vhodné výzkumné
metody, podobně vhodně se jeví i zvolené výzkumné soubory. Postup práce je
logický a opět se v něm projevuje zkušenost autorky s problematikou
pozemního hokeje.

5. Úroveň analýzy a interpretace výsledků (statistické zpracování,
přehlednost výsledků, grafů, tabulek aj.), zaměření a úroveň diskuse.
Způsob interpretace výsledků první i druhé části výzkumu, včetně jejich
grafického znázornění, plně odpovídá potřebám bakalářské práce. Plně
postačující je i statistické vyjádření výsledků výzkumu procentuálním poměrem.
V druhé části výzkumu u měření autorka využívá i aritmetického průměru
a výsledky přehledně uvádí v tabulkách. Velmi pozitivně hodnotím popis
realizovaných tréninkových jednotek v období mezi testováním. Zde opět
autorka volí cvičení přiměřená věku dětí a velmi pěkně je graficky znázorňuje.
Diskuse je věcná a autorka v ní diskutuje veškeré části výzkumu a dále se věnuje
verifikaci hypotéz.
6. Formulace závěrů (přiměřenost, jasnost, konkrétnost, stručnost,
vazba na problém, cíl a hypotézy), přínos a využití výsledků.
Závěry bakalářské práce jsou jasně formulovány, jsou přiměřené, konkrétní a
strukturované a plně korespondují s cíli, problémy i hypotézami práce.
7. Formální stránka práce (jazyková a stylistická úroveň, úprava. přehlednost
textu, dodržení norem rozsahu práce, bibliografické citace apod.).
Po formální i obsahové stránce bakalářská práce splňuje veškeré nároky na ni
kladené. Autorka vhodně využívá citací z dostatečného množství informačních
zdrojů, jazyková i stylistická úroveň práce je odpovídající potřebám práce.
8. Celkové hodnocení práce (přehled, přístup a samostatnost autora
při zpracování, jeho informovanost o metodologii vědecké práce apod.).
Autorka prokázala při zpracovávání práce dostatečnou erudici, pracovala
aktivně a samostatně, pravidelně konzultovala s vedoucím práce a dbala
veškerých jeho připomínek. Zpracováním práce prokázala dostatečnou znalost
metodologie vědecké práce.
Práci k obhajobě doporučuji.
Návrh klasifikace:
Otázky k obhajobě: 1) Nebyl by vhodným motivačním impulsem pro příliv
dětí do oddílů pozemního hokeje případný mezinárodní výkonnostní úspěch
českého týmu na klubové či reprezentační úrovni?
2) Jak na tom v této oblasti české týmy jsou?
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