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Celková náročnost práce:

   průměrné až podprůměrná

Kritéria hodnocení práce – stupně hodnocení:

Výborně - velmi dobře    -     dobře -   nevyhovující

Stupeň splnění cíle práce nevyhovující

Logická stavba práce dobrá

Práce s literaturou – citace, vlastní komentář                                   dobrá

Adekvátnost použitých metod   nevyhovující         
                    

Hloubka tematické analýzy, vlastní přínos 
diplomanta

nevyhovující 

Úprava práce: text, grafy, tabulky Kromě textu neobsahuje BP žádné grafy a 
tabulky

Stylistická úroveň, jazyk dobrá

Praktická využitelnost zpracování:

podprůměrná průměrná nadprůměrná

Hodnocení: nevyhovující

Připomínky:

1) teoretická část má pouze 12 stran, výzkumná 50 stran, což představuje výrazný rozdíl, 
v bakalářských pracích zcela neobvyklý.

2) Jednotlivé kapitoly jsou velmi krátké a zdaleka neobsahují potřebnoi problematiku.

3) Cíle práce jsou nejasné a špatně srozumitelné. Hovoří se zde o hlavním cíli, avšak o 
žádných clech vedlejších. Dále se zde píše o úkolech, ale ty nejsou v odstavci jedna vůbec 
uvedeny. Dále nerozumím formulaci „V rámci naplnění cíle byl řešeny tyto úkoly a 
naplněny tyto dílčí cíle.

4) Ze druhého odstavce není jasné, o co v předvýzkumu jde. 

5) Do výzkumné části práce nepatří hloubkové pohovory. Ty je třeba zařadit do teoretických 
východisek. O co v nich vlastně šlo? Co přinesly?



6) Tato oblast je velmi důležitá a patří na přední místo v tomto seznamu.

Hypotéza je naprosto nedostatečně formovaná, přináší jen jednu krátkou větu, která je 
obecně známá v každé sportovní hře i odvětví. Není z ní jasné, co vlastně chtěl autor s ní 
dokázat.

Kapitola –kap.4 – Metodika je opět velmi krátká a nepřináší jasnou informaci o metodách a 
sledovaném souboru.

Poznámka: ve sportovních hrách se používá termínu utkání a ne zápas!

Výsledky – kap. 5 jsou interpretovány opět velmi nepřesně a chaoticky.

Sledovaný soubor tvořili  pouze dva hráči, to znamená, že se jednalo o intraindividální 
výzkum? V tomto případě by musel mít značně rozdílnou podobu. Víte jakou?

Na str. 60 se píše o dílčích závěrech. Kde se najde v BP celkový závěr, či závěry práce? 
Celkově kapitola výsledků a závěrů připomíná spíše novinářský článek na nízké úrovni, než. 
bakalářskou práci.

Na práci se ukazuje, ře autor zřejmě věnoval málo pozornosti tvorbě BP a minimálně 
konzultoval s vedoucm práce.

Otázky k obhajobě: Po kritice uvedené výše a celkově nízké úrovni BP nebudu již žádné 
otázky k obhajobě klást.

Práce je / není doporučena k obhajobě: Spíše ji nedoporučuji k obhajobě, protože 
zpracování BP neodpovídá požadavkům kladeným na tento druh prací.

Navržený klasifikační stupeň: nevyhovující
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