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1. Aktuálnost tématu, obsahová struktura práce, formulace problému a cíle práce 
    Student si zvolil pro svou práci zajímavé téma, ve kterém se zabývá všestranností karatistů na 
     soutěžích v České republice za posledních 12 let. Je to velmi rozsáhlé téma, ke kterému bylo třeba  
     zpracovat velké množství literárních zdrojů. 
 

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 značně obsáhlá a je zpracována na velmi dobré úrovni. Student zde prokázal 
    schopnost pracovat s literaturou a ke zpracování využil 37 literárních a 21 internetových zdrojů. To 
     pak doplnil svými praktickými zkušenostmi z daného sportovního odvětví, kterému se věnoval 8 let 
     jako závodník i jako rozhodčí.  
 

3. Formulace hypotéz, jejich provázanost na problémy a cíle práce. 
    Hypotézy byly správně zformulovány a jsou v souladu s cílem a úkoly této práce. 
 

4. Metody testování hypotéz, jejich vhodnost a logika postupu práce. 
    Stanovené hypotézy byly následně vyhodnoceny na základě výsledků soutěží za posledních 12 let, 
     což odpovídá zadání práce a je to dostatečný počet pro objektivní zhodnocení daných hypotéz. 
     
 

5. Úroveň analýzy a interpretace výsledků (statistické zpracování, přehlednost výsledků, 
    grafů, tabulek aj.), zaměření a úroveň diskuse. 
 
    Všechny výsledky byly zpracovány, vyhodnoceny a znázorněny pomocí vhodných tabulek a velmi 
     dobře zpracovaných grafů. 
 

6. Formulace závěrů (přiměřenost, jasnost, konkrétnost, stručnost, vazba na problém, 
    cíl a hypotézy), přínos a využití výsledků.  
 
    Vyhodnocení stanovených hypotéz bylo provedeno velmi důkladně a přesně v diskusi této práce. 
     Zajímavostí je, že všech 6 stanovených hypotéz bylo potvrzeno. Rovněž závěry práce jsou přesně 
     zformulovány a popsány v závěrech práce, která by mohla sloužit jako informační zdroj pro 
     trenéry tohoto sportovního odvětví. 
      
 



7. Formální stránka práce (jazyková a stylistická úroveň, úprava, přehlednost textu, 
    dodržení norem rozsahu práce, bibliografické citace apod.). 
    Po formální stránce práce odpovídá požadavkům na ni kladeným. Je přehledná, má odpovídající  
    rozsah a určitě byla náročná na zpracování. Jsou zde také velmi rozsáhlé přílohy výsledků soutěží 
    v rozsahu 110 stran, které vhodně doplňují tuto práci. 
 

8. Celkové hodnocení práce (přehlednost, přístup a samostatnost autora při zpracování, 
    jeho informovanost o metodologii vědecké práce apod.). 
 
   Celkově hodnotím práci jako velmi dobře zpracovanou, kde student úspěšně využil svých znalostí a  
    praktických zkušeností z oblasti tohoto sportovního odvětví. 
 

    Práci k obhajobě doporučuji 
 
   Návrh klasifikace:  
 
   Otázky k obhajobě: 1) Vysvětlete rozdíl mezi formální a neformální autoritou trenéra. 

                                               2) Jaké vlastnosti by měl mít úspěšný trenér karate? 
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