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1. Aktuálnost tématu, obsahová struktura práce, formulace problému a cíle 

práce. 

Cílem práce je zjistit uplatnění zahraničních hráčů v basketbalu mužů a žen. Autorka je 

aktivní hráčkou basketbalu, může z vlastní zkušenosti uplatnit znalosti problematiky 

generační obměny hráčů ze zahraničí. Výzkum praktikuje na hráčích a hráčkách v Ženské 

basketbalové lize a Národní lize mužů v sezoně 2014 – 2015. Z cíle práce nejsou patrné 

problémové otázky, jenom povrchně v úkolech práce. 

2. Úroveň teoretické části, komplexnost analýzy zkoumaného problému, 

kvalita práce s literaturou. 

Autorka prokázala schopnost správně pracovat s odbornou literaturou, kterou náležitě 

cituje. K tomuto tématu není publikováno příliš mnoho vědeckých prací. Zabývala se pouze 

tématikou, která je nutná pro vytvoření kvalitní praktické části. 

3. Formulace hypotéz, jejich provázanost na problémy a cíle práce. 

Autorka stanovila 4 hypotézy, které naplňují potřeby splnění cílů práce. 

4. Metody testování hypotéz, jejich vhodnost a logika postupu práce. 

Pomocí metody sběru sekundárních informací a následnou statistickou analýzou dat 

studentka získala potřebné informace. Do výzkumného souboru byl zařazen dostatečný 

vzorek pro realizaci a hodnocení výzkumu. 

5. Úroveň analýzy a interpretace výsledků, zaměření a úroveň diskuse. 

Způsob interpretace výsledků odpovídá nárokům na bakalářskou práci. Grafické vyjádření 

je přehledné, konkrétní a nechybí ani slovní komentář. Rozsah i obsahová úroveň diskuse je 

velmi dobrá. 

 

6. Formulace závěrů, přínos a využití výsledků. 



Hodnotím pozitivně formulaci závěrů. Jsou věcné, logické a konkrétní. Daná problematika 

dává podnět k dalšímu zpracování i výzkumu. 

7. Formální stránka práce. 

Práce splňuje většinu požadovaných parametrů i po jazykové stránce je na dobré úrovni. 

Kvalitu práce podtrhuje i její formální zpracování a jazyková čistota. 

8. Celkové hodnocení. 

Studentka pracovala samostatně, dané problematice rozumí a dobře zvládla kritéria pro 

závěrečnou práci. 

Práci doporučuji k obhajobě. 

 

 

 

Hodnocení: výborně 

 

 

Otázky:   1) Jsou hráči ze Slovenska počítání jako zahraniční hráči? 

                2) Je počet zahraničních hráčů v jednom družstvu limitován? 
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