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

cíle práce.  
Autor si zvolil téma odrážející snahy o uplatnění a možnosti integrace jedinců 

s chronickým onemocněním do sportovních aktivit na výkonnostní i vrcholové 

úrovni. Vzhledem k vlastnímu handicapu je patrná míra zainteresovanosti i 

odborné informovanosti autora. Práce má teoreticko-praktickou strukturu (cca 

28 stran teorie, cca 17 stran výzkumné části). Cíl práce a problémové otázky 

jsou formulovány stručně a srozumitelně. Pro případného čtenáře by bylo 

vhodné lépe formulovat Abstrakt, aby více korespondoval s obsahem práce.  

2. Úroveň teoretické části, komplexnost analýzy zkoumaného problému, 

kvalita práce s literaturou  

V teoretické části se autor zabývá termíny, souvisejícími s diabetem a fotbalem. 

Nadbytečné jsou kapitoly uvádějící fakta již dostatečně popsaná v odborné 

literatuře (historie diabetu, dělení, příznaky, léčba, historie a pravidla fotbalu) a 

s výzkumem nesouvisejí. Vázne porovnávání zdrojů ve vztahu ke sportujícím 

diabetikům, případně odkazy na předchozí výzkumy v podobné problematice.  

3. Formulace hypotéz, jejich provázanost na problémy a cíle práce  
Autor pro výzkumnou část formuluje 4 hypotézy, které jsou v souladu se  

stanoveným cílem a úkoly práce i s problémovými otázkami. Hypotézy jsou 

formulovány jednoduše a srozumitelně, což je předpokladem pro jejich následné 

hodnocení.  

4. Metody testování hypotéz, jejich vhodnost a logika postupu práce  
Pro testování hypotéz využívá autor metodu dotazníku, což se jeví jako 

relevantní k cíli práce, zkoumanému souboru i postupu práce. Výběr 

zkoumaného souboru je dobrý, rovněž tak forma, obsah a způsob distribuce 

dotazníků (ovšem s rizikem malé návratnosti).  

5. Úroveň analýzy a interpretace výsledků, zaměření a úroveň diskuse.  
Výsledky jsou interpretovány v podobě přehledných grafů doplněných 

komentáři k jednotlivým otázkám a odpovědím z dotazníku. Vše je jednoduché, 

přehledné a srozumitelné. Autor mohl vzhledem ke svému studijnímu zaměření 

(IT) předvést ještě další způsoby statistického zpracování dat. Diskuze je 

kvalitní, věcná a relevantní k výzkumu. Autor kriticky přihlíží k vypovídací 

hodnotě výsledků vzhledem k velikosti výzkumného vzorku a pokouší se i o 

zobecnění výsledků práce. 



6. Formulace závěrů, přínos a využití výsledků  

Závěry obsahují rekapitulaci a potvrzení či nepotvrzení hypotéz a naznačují 

možnosti využití výsledků práce. 

7. Formální stránka práce  

Po formální stránce splňuje práce nároky na bakalářskou práci. Rozsah textu je 

v normě, počítáme-li i „nadbytečné informace“ z teoretické části. Po jazykové 

stránce je práce zpracována dobře.      

8. Celkové hodnocení práce 

Autor bezesporu zvládl metodologii a zásady psaní vědecké práce. Prokázal 

dobrou orientaci v terminologii, metodologii i samotném výzkumu. Obsahem a 

způsobem zpracování práce odpovídá stanoveným požadavkům.  

 

  

Práci doporučuji k obhajobě    

 

 

 

Návrh klasifikace:    

 

 

 

 

Otázka k obhajobě:  Souvisí výskyt diabetu 2. typu jen u hráče okresního 

přeboru s věkem hráče, resp. liší se věkové složení hráčů v jednotlivých 

soutěžích? 
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