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1. Aktuálnost tématu, obsahová struktura práce, formulace problému a cíle práce 
    Studentka si zvolila pro svou práci zajímavé, ale neobvyklé téma, ve kterém se zabývá vznikem 
     a rozvojem bojového sportu MMA.  Je zde vhodně zformulován problém práce a stanoven cíl práce. 
 

2. Úroveň teoretické části, komplexnost analýzy zkoumaného problému, kvalita práce 
    s literaturou (odkazy, citace, počet a druhy využitých informačních zdrojů apod.) 
    Je zde velmi dobře zpracovaná teoretická část, ve které studentka seznamuje čtenáře s historií a 
     vznikem tohoto bojového sportu. Dále pak s vývojem pravidel a používanými technikami. Prokázala  
     zde schopnost pracovat s literaturou a ke zpracování využila 19 literárních a internetových zdrojů. 
     Ve druhé části práce pak velmi fundovaně a podrobně popisuje vznik a rozvoj tohoto sportu v USA. 
     Jsou zde velmi podrobně zpracovány výsledky soutěží a výsledky nejúspěšnějších závodníků USA a 
     dalších států, kde se těší tento bojový sport značné pozornosti.  
     Představuje zde také naše nejlepší závodníky a jejich úspěchy u nás i v zahraničí. Poukazuje na 
     výkonnostní rozdíl mezi našimi závodníky a závodníky USA, který je způsoben nejen materiálními 
     podmínkami, ale hlavně vzdělanostní úrovní jejich trenérů. 
      

3. Formulace hypotéz, jejich provázanost na problémy a cíle práce. 
    Vzhledem k charakteru této práce zde nebyly stanoveny žádné hypotézy. 
 

4. Metody testování hypotéz, jejich vhodnost a logika postupu práce. 
    Viz bod 3. 
     

5. Úroveň analýzy a interpretace výsledků (statistické zpracování, přehlednost výsledků, 
    grafů, tabulek aj.), zaměření a úroveň diskuse. 
     Práce je přehledně zpracována a doplněna vyobrazením jednotlivých druhů technik. V textu je však 
     uváděno větší množství zkratek bez vysvětlení významu a zkratka MMA je objasněna až na str. 12. 
      

6. Formulace závěrů (přiměřenost, jasnost, konkrétnost, stručnost, vazba na problém, 
    cíl a hypotézy), přínos a využití výsledků.  
     V závěrech práce se studentka zabývá rovněž problematikou dopinku a dopinkové kontroly, 
     která je u tohoto druhu sportu nezbytná.  
         

7. Formální stránka práce (jazyková a stylistická úroveň, úprava, přehlednost textu, 
    dodržení norem rozsahu práce, bibliografické citace apod.). 
    Po formální stránce práce splňuje požadavky na ni kladené. Má dostatečný rozsah, přehledný text, 
     ve kterém se však vyskytují menší gramatické chyby. V příloze je pak zajímavý rozhovor s naším 
     úspěšným závodníkem Viktorem Peštou. 
 



 

8. Celkové hodnocení práce (přehlednost, přístup a samostatnost autora při zpracování, 
    jeho informovanost o metodologii vědecké práce apod.). 
 
   Celkově hodnotím práci jako průměrnou, která má dobře zpracovanou teoretickou část, kde studentka 
    úspěšně využila uváděnou literaturu a svoje znalosti z tohoto spotu. 
     
     
 

    Práci k obhajobě doporučuji 
 
   Návrh klasifikace:  
 
   Otázky k obhajobě: 1) Uveďte, které techniky jsou u tohoto bojového sportu zakázané. 
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