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    Autor řešil problém na 48 stranách s využitím 47 informačních zdrojů 

uvedených v seznamu literatury. Proč není ale seznam zdrojů seřazen podle 

abecedy a proč jsou zařazeny tituly, které s problémem přímo nesouvisí (4, 5, 6, 

7, 8 apod.)? Struktura práce je klasická. Autor analyzoval finanční a časovou 

náročnost vybraných druhů sportu – fotbalu, tenisu a snowboardingu -  vždy na 

třech výkonnostních úrovních – začátečnické, pokročilé a vrcholové (viz 

problém a cíl práce s. 2). Možná by bylo dobré zde formulovat i hlavní  

problémové otázky, z nichž by pak vycházely hypotézy. 

   Teoretická část práce je adekvátní řešenému problému, vychází z řady analýz 

a dílčích výzkumů. Dále autor formuluje dvě hypotézy (proč pouze dvě?), 

z nichž první (H1) je poněkud triviální (– nebylo možné vytyčit více hypotéz, 

které by podrobněji zaměřily jejich verifikaci?) V metodách (s. 23) autor uvádí, 

že pro každý sport byl zpracován „tréninkový plán“ – nejedná se spíše o model 

časové a finanční náročnosti ročního tréninku?  

   Zpracování vlastní analýzy náročnosti je podrobné, postrádám však 

přehlednější sumarizaci nákladů i časové náročnosti jednotlivých úrovní daného 

sportu – např. formou podrobnějších tabulek nejdůležitějších kategorií a 

položek (tedy nejen celkových součtů hodin či výdajů). Závěrečné srovnání 

všech tří sportů je uvedeno v rámci diskuse (kap. 6, s. 41). Z tohoto srovnání 

pak autor vychází při verifikaci hypotéz, kterou pak shrnuje v Závěrech (s. 44). 

Zde by se měl autor také vyjádřit k možné využitelnosti výsledků své práce – 

pro koho mohou být získané výsledky užitečné? 

   Celkově lze konstatovat, že práce je zpracována pečlivě se zaujetím pro 

problém a s výše uvedenými výhradami i v rámci základního poučení o vědecké 

práci. Autor pracoval samostatně s využitím některých rad vedoucího práce.  

    Práci doporučuji k obhajobě. 

   Otázky k obhajobě jsou uvedeny v textu posudku. 
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