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Kritéria hodnocení práce 
úroveň 

výborně velmi 
dobře dobře nevyhověl/a 

stupeň splnění cíle práce  x   
logická stavba práce x    
práce s českou literaturou včetně citací x    
práce se zahraniční literaturou včetně 
citací    x 

adekvátnost použitých metod x    
hloubka provedené analýzy x    
stupeň realizovatelnosti řešení x    
formální úprava práce (text, grafy, 
tabulky) x    

stylistická úroveň   x  
použití analýz, matem. statistických a 
jiných metod, komparací apod.   x  

využitelnost námětů, návrhů a 
doporučení k řešení problému  x   

obsah a relevantnost příloh v textu či 
příl. části BP (tabulky, grafy, propočty 
apod.) 

x    

 
Práce je doporučena k obhajobě.  
 
Navržený klasifikační stupeň:  velmi dobře – dle průběhu obhajoby 

 
 
Otázky k obhajobě:  

1. V jakých proměnných jsou největší rozdíly mezi hráči hrající  NFL a ČFL? 
2. V jakých proměnných nejsou rozdíly mezi hráči hrající  NFL a ČFL? 

 
 
Komentář k hodnocení práce: 
Formální a obsahové hledisko: 
V teoretické části – autor popisuje útočné HČJ, IHV a THV. Jednotlivé podkapitoly jsou 
vhodně řazeny. 



Metodika – prostřednictvím nepřímého pozorování autor BP sledoval celkem sedm 
proměnných v šestnácti utkáních. Přesto zde není k dispozici záznamový arch.  
V charakteristice výzkumném souboru je zmíněno, že výzkumník bude sledovat 8 hráčů (4 
hráči z NFL a 4 hráči z ČFL) a navíc, že každý hráč byl sledován a hodnocen ve čtyřech 
mistrovských utkáních. Nejsou popsány, která utkání a jestli se jedná stále o tytéž hráče 
v rámci soutěží a klubu (Žižkov) a (Benešov).  
Výsledky obsahují přehledné tabulky k jednotlivým proměnným.  
Diskuze obsahuje odpovědi na stanovené hypotézy, přesto zde je zde absence syntézy 
poznatků z jiných studií zabývající se danou problematikou. 
Závěr - autor shrnuje poznatky výzkumu. 
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