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Posudek vedoucího bakalářské práce

                                                          Kamily MAJEROVÉ

                       Čeští a Slovenští hokejisté v NHL od osmdesátých let dvacátého století

       Lední hokej, jako náš úspěšný a populární sport, inspiroval Kamilu Majerovou  
k vytvoření bakalářské práce, jejímž jasně formulovaným cílem (s.10) je analyzovat NHL 
z hlediska jejího vývoje s akcentem na působení českých a slovenských hráčů v této soutěži.
      Teoretická část práce naznačuje erudici, se kterou Majerová zpracovala v 10 základních 
kapitolách celou bakalářskou práci. 
     V úvodních kapitolách autorka nahlíží (anylzuje) NHL z rozličných úhlů, stručně 
představuje vznik a vývoj této soutěže. V dalších částech se postupně dostává k působení 
Čechů a Slováků.
      Právě zde je patrna dobře osvojená práce s literaturou. Seznam obsahuje 11 dobře 
vybraných publikovaných titulů, 29 internetových zdrojů a 1 ústní sdělení od evropského 
scouta Detroitu Red Wings. Uvedené zdroje jsou důsledně citovány. Majerová se dobře se 
vyrovnala s výběrem seriózních informací v záplavě zkreslujících, zavádějících a nepřesných 
mediálních sdělení. 
      Hypotézy (s. 34) jsou jasné, výstižné a v souladu s cílem práce. Zřejmě by se však autorce 
snadněji formulovaly, kdyby si na začátku práce stanovila její problémy.
    Běžné metody (přímá, komparace, analýza a některé statistické metody), použité ke 
zpracování textu, jsou vzhledem k charakteru zvolenému tématu zcela adekvátní.
    Výsledky výzkumné části jsou uváděny v přehledných a komentovaných grafech. Tyto 
výsledky lze hodnotit jako objektivně získané, dobře interpretované a občas překvapující.
    Diskuze sice občas zabíhá mimo rámec zkoumaného problému, ale v zásadě je dobře 
postavena. 
     Ze závěrů práce vyplývá, že se Majerová dobře zorientovala ve zvolené problematice. 
Výstižně a strukturovaně zde podle hypotéz shrnuje základní poznatky svého bádání. Zmiňuje 
se také využití a přínosech předkládaného textu. Zajímavé jsou také přehledy uváděné 
v přílohách.
    Formální stránka diplomové práce nevykazuje podstatné nedostatky. Stylisticky i jazykově 
splňuje požadavky na její úroveň. 
    Celkově mohu konstatovat, že se autorce promyšleným, logickým a systematickým 
přístupem ke zpracování údajů podařilo vytvořit kompaktní a vyrovnanou stať, která dobře 
naplňuje cíl práce. Uváděné nedostatky lze považovat za nepodstatné.  Autorka vznikající 
práci pravidelně konzultovala a věnovala jí náležitou péči.
     Práci považuji za poměrně zdařilou a doporučuji ji k obhajobě.  
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