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1. Aktuálnost tématu, obsahová struktura práce, formulace 

    problému a cíle práce.                                                                            

Výběr tématu bakalářské práce považuji za aktuální, neboť v současnosti je 

kladen stále větší důraz na diferenciaci sportovního tréninku hráče ve vztahu 

k jeho specializaci. Autor si formuloval hlavní a dílčí cíle práce, které plně 

korespondují s tématem, dále si položil 6 vědeckých otázek problému práce, 

které jsou opět v souladu s cíli i tématem práce. Struktura bakalářské práce ve 

všech jejích částech odpovídá požadavkům na ni kladeným.              

                                                                                                          

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 maximalisticky zpracována a vytváří potřebné 

předpoklady pro realizaci výzkumu. Některé její části dokonce přesahují potřeby 

teoretické přípravy (oblast historie). Při zpracovávání práce autor vychází z 23 

informačních zdrojů, z nichž 15 je tištěných a 8 internetových. Veškeré použité 

zdroje jsou v textu práce náležitě citovány. Autor způsobem analýzy 

problematiky prokázal erudici v oblasti tématu práce i osobní zkušenosti 

z období své aktivní hráčské hokejové minulosti.  
 

3.  Formulace hypotéz, jejich provázanost na problémy a cíle práce.    
Pro realizaci výzkumu si autor formuloval 6 pracovních hypotéz, které vycházejí 

z cíle práce a plně korespondují s vědeckými otázkami problému. Čtvrtou 

hypotézu bylo možno rozdělit na dvě samostatné. 

    

4.  Metody testování hypotéz, jejich vhodnost a logika postupu práce.       
Pro realizaci výzkumu a testování hypotéz si autor zvolil dvě výzkumné metody. 

Dotazník a řízený rozhovor. Obě považuji vzhledem k povaze zjišťovaných 

skutečností za relevantní. Při zpracovávání informací autor postupoval logicky.  

                                                                                                                       

 

 

 

 



5.  Úroveň analýzy a interpretace výsledků (statistické zpracování, 

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

Způsob řešení výzkumu i interpretace jeho výsledků plně odpovídají 

požadavkům kladeným na bakalářskou práci. Statistické vyjádření výsledků 

procentuálním poměrem je přiměřené. Velmi zdařilé a ilustrativní je grafické 

znázornění výsledků výzkumu. Rozsah i skladba výzkumného souboru splňují 

požadavek objektivity výzkumu, pro přijetí obecně platných závěrů by však 

šetření muselo proběhnout u většího počtu hokejových klubů. Diskuse je 

členěna do dvou částí. V první se autor zamýšlí nad způsobem realizace 

výzkumu a subjektivně jeho výsledek hodnotí, druhou část diskuse věnuje 

verifikaci hypotéz. Obsahově je celá tato kapitola velmi zdařilá. 

                                                                                                                        

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

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

Závěry jsou jasné, konkrétní a strukturované, obsahově plně korespondují s cíli  

i problémem práce. Jejich součástí je i nástin možného dalšího využití práce. 

                                                                                                                           

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

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

Formální stránka práce, podobně jako obsahová, naprosto splňuje veškeré 

požadavky kladené na bakalářskou práci. Jediným drobným nedostatkem jsou 

vyjímečně větší mezery mezi slovy v textu ( s.11). Práce je vhodně doplněna 

přílohami, které jsou náležitě uvedeny a označeny. Jazyková a stylistická úroveň 

práce je velmi vysoká. Autor v textu náležitě využívá citací. 

                                                                                                                       

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

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

Zpracováním bakalářské práce autor prokázal orientaci v tématu práce i 

schopnost pracovat v souladu s principy metodologie vědecké práce. Pracoval 

iniciativně, samostatně a dbal všech připomínek vedoucího práce. 

                                                                                                                             

Práci k obhajobě doporučuji. 

 

Návrh klasifikace:  

 

Otázky k obhajobě: 1) Proč jste ve výčtu technik střelby neuvedl střelbu 

tahem? 

                                   2) Myslíte si, že u obránců by dominovaly stejné 

techniky střelby? 
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