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Hodnocení práce: 

 
Bakalářská práce na téma odpovídá požadavkům bakalářské práce. 
 
Teoretická část je velice podrobně zpracovaná a přesně směřuje k tématu práce. Autorka zde provádí 
kvalitní rešerši aktuálních zdrojů s drobnou výjimkou, kterou komentuji v připomínkách. Závěry 
teoretické části, které se zaobírají metodologií bych přesunul do kapitoly 4. Pokud by se práce měla 
dotáhnout k dokonalosti, doporučil bych autorce více se zaměřit v úvodu a v teorii na podpoření 
argumentu, že aktuální systém je nevhodně postaven pro české prostředí. Dále bych autorce doporučil 
čerpat i v jiném než hokejovém prostředí, které by ji mohlo inspirovat k řadě úprav. 
 
Metodická část je zpracována v pořádku. Jediná připomínka je u metody rozhovoru, kde by měl být 
rozpracovaný scénář pro plánovaný rozhovor, autorka zde uvádí pouze 4 okruhy dotazování, které již 
nejsou dále rozpracovány.  
 
V analytické části v autorka porovnává problematiku a interpretuje informace, které získala z rozhovoru. 
Tato část je zpracována poctivě a správně. Jediná připomínka se váže ke struktuře kapitoly 6, kdy 
autorka nesmyslně zakládá pouze jednu podkapitolu.   
 
Návrhy autorky jsou to nejlepší, co lze v práci nalézt. Veškeré návrhy přímo řeší identifikované slabé 
stránky českého prostředí pro oceňování. Velice pozitivně hodnotím kapitolu, kde autorka upozorňuje 
na korelace mezi různými proměnnými (statistikami) a upozorňuje na to, že aktuální systém oceňování 
na základě statistik není vhodné. Pozitivně hodnotím převzetí pravidla 90 utkání z Finska. 
 
Kapitola diskuze je v pořádku. 
 
Závěr je chybně zpracován, autorka zde nekomentuje své závěry, ale pouze obecně píše o prostředí 
a nedokonalostech oceňování hráčů v ledním hokeji.  



 
Celkově práci hodnotím jako povedenou. 
 
Základní nedostatky: žádné 

Připomínky: 

1. výsledky v abstraktu by měly být konkrétnější 

2. anglický abstrakt má nízkou úroveň; slovosled většiny vět není správně, objevují se neanglické 
symboly apod.; pravděpodobně se jedná o nepovedený elektronický překlad 

3. autorka nedodržuje obecná grafická pravidla pro psaní textů (např. autorka nepřesouvá krátká 
slova na začátek nových řádků) 

4. autorka v textu používá tři tečky, což však pravidla českého pravopisu nedovolují (str. 13, 23. 
atd.) 

5. autorka v textu používá zastaralou citační formu 

6. v kapitolách 3.1.3., 3.2.3. a 3.2.4 neproběhla rešerše uváděné literatury 

7. v kapitole 5 se těžko rozeznává, co autorka cituje a co jsou její vlastní komentáře; je to 
samozřejmě dáno i chybnou citací a chybným umísťováním citačních odkazů 

8. autorka chybně odkazuje na internetové zdroje 

9. kapitolu 6 autorka dělí pouze na jednu podkapitolu 6.1.; to není logické, pokud autorka nemá 
v práci 6.2.  

10. autorka má strukturální chyby v seznamu literatury u internetových odkazů (hypertexty) 

 

Otázky k obhajobě: 

1. S jakými se výzkumník setkává problémy, pokud nemá pro polostrukturovaný rozhovor 
stanovený rozpracovaný scénář?  Proč jste v práci nevyužila strukturovaný rozhovor? 

2. Obecně se má za to, že nejlepší čeští sportovci zrají pomalu a často se plně prosazují až po 25 
roku svého života. Není z těchto důvodů aplikované pravidlo 90 odehraných utkání příliš málo 
pro české prostředí? Jak se například tato situace řeší ve fotbale, aby mateřský oddíl na tomto 
nakonec netratil? Je tento systém možno převést do hokeje? 

Práce je doporučena k obhajobě. 
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