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

Autor si pro svoji diplomovou práci zvolil aktuální téma, vycházející z jeho zájmu o 

problematiku fotbalu a zároveň ze skutečnosti, že je diabetikem. V práci řeší problematiku 

uplatnění diabetiků ve fotbalových oddílech v Čechách na různých výkonnostních úrovních. 

Hlavní cíl i dílčí cíle bakalářské práce jsou formulovány přiměřeně a přehledně. Formulace 

vědeckých otázek problémů práce plně koresponduje s cíli bakalářské práce. 

 

2/Úroveň teoretické části, komplexnost zkoumaného problému, kvalita práce s literaturou    

Teoretická část práce je věnována charakteristikám onemocnění diabetes mellitus a 

sportovní hry fotbal. Zbytečně se autor zmiňuje o historii fotbalu, více času mohl věnovat 

charakteristice zatížení při této sportovní hře. Množství i struktura informačních zdrojů 

odpovídají potřebám bakalářské práce, v textu autor literaturu náležitě cituje (pouze mohl 

zvolit stejný druh písma – malá a velká písmena), seznam literatury je očíslován a abecedně 

seřazen. 

 

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

Hypotézy jsou formulovány věcně a konkrétně a jsou plně ověřitelné výzkumem. Jejich 

formulace vychází z dílčích cílů práce a plně koresponduje s vědeckými otázkami.   

    

 

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

Autor používá pro testování hypotéz vhodné metody dotazníku. Způsob jeho distribuce 

odpovídá moderní technice komunikace, výzkumný soubor oslovených 78 týmů i 

plnohodnotně použitelných 34 týmů považuji za přiměřený. 

 

5/ Úroveň analýzy a intepretace výsledků, zaměření a úroveň diskuze.                                        

Způsob intepretace výsledků výzkumu v grafech s legendou považuji za vhodný, včetně 

výsledného zprůměrování a porovnání průměrných výsledků informací z jednotlivých úrovní 

soutěží. Diskuze je logická a věcná, její součástí je i verifikace hypotéz. Dvě hypotézy byly 



výzkumem potvrzeny, dvě nikoliv. V textu mohl autor znění hypotéz zvýraznit, neboť při 

parafrázování jejich znění dochází ke ztrátě přehlednosti jejich obsahu. 

 

6/ Formulace závěrů, přínos a využití výsledků.       

Závěry jsou strukturované, mají jasný vztah k cílům a vědeckým otázkám bakalářské práce. 

Jsou věcné a logické. Ke zlepšení přehlednosti je bylo možno očíslovat.  V Závěrech je také 

nastíněn přínos a možnosti dalšího využití práce. 

 

7/ Formální stránka práce.           

Po formální stránce bakalářská práce odpovídá požadavkům kladeným na tento typ práce. 

Stylistická i jazyková úroveň práce je dobrá. V práci autor vhodně využívá citací 

z informačních zdrojů. Celkový počet informačních zdrojů plně odpovídá potřebám 

bakalářské práce. Práce je doplněna vhodnými přílohami. 

 

8/ Celkové hodnocení práce.           

Autor při zpracovávání bakalářské práce prokázal dostatečnou erudici v problematice. 

Pracoval samostatně, systematicky a prokázal znalost metodologie vědecké práce. 

Práci doporučuji k obhajobě. 

Návrh klasifikace:  

Otázky k obhajobě: 1. Jaký typ zatížení převažuje v tréninku a v utkání u hráče fotbalu? 

                                    2. Hrají fotbal i diabetici s inzulínovou pumpou? 
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