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

Autor si pro svoji bakalářskou práci zvolil aktuální téma z pohledu jeho zájmu o problematiku 

ledního hokeje a jeho pravidel, s nimiž se setkával jakožto bývalý hokejový hráč na nejvyšší 

úrovni výkonnosti. Cíle bakalářské práce jsou formulovány v souladu s tématem, podobně 

jako vědecké otázky problému. Struktura práce plně odpovídá potřebám bakalářské práce a 

také poměr teoretické a praktické části vychází z potřeb práce a je vyvážený. 

 

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

Teoretická část práce je zpracována velmi pečlivě, autor se v ní zabývá teoretickými 

východisky práce. Hned v úvodu charakterizuje Mezinárodní hokejovou federaci a její funkci. 

Dále se věnuje uvedení vybraných základních pravidel ledního hokeje platných v současnosti 

a v kontextu stejných pravidel ve znění z roku 1987. Následují informace o změnách pravidel 

v období 1987 až 2018 z pohledu množství pravidel a také porovnání signalizace rozhodčích 

z let 1986 a 2018. Struktura i četnost informačních zdrojů (19) plně odpovídají potřebám 

bakalářské práce. Publikované i nepublikované zdroje jsou abecedně řazeny a očíslovány. 

Autor prokázal schopnost pracovat s odbornou literaturou a v textu práce ji náležitě cituje. 

 

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

Pro realizaci výzkumu si autor formuloval 7 pracovních hypotéz, což přesně odpovídá počtu 

problémových otázek. Lze říci, že všechny hypotézy vycházejí z cílů práce. Všechny jsou 

formulovány tak, aby je bylo možno jednoznačně ověřit. Cíle, problémy a hypotézy navzájem 

plně korespondují.  

 

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

Pro testování hypotéz si autor zvolil vhodné metody výzkumu. První výzkumnou metodou je 

řízený rozhovor a druhou komparace informací z textu. Celkový počet respondentů výzkumu 

(3) není velký, ale postačuje pro realizaci bakalářského úkolu. Prvním respondentem byl 

Milan Antoš - extraligový hráč, druhým Aleš Hovorka – hráč z nižších soutěží a třetím byl 

hokejový rozhodčí Vladislav Bernard. Komparační metoda byla uplatněna na sedmi vydáních 

pravidel ledního hokeje. Postup práce je logický a jeho realizace poskytuje dostatek 

použitelných informací. 



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

Výsledky výzkumu jsou přehledně graficky interpretovány. Výsledky jsou v legendě grafů 

uvedeny v absolutních číslech a v procentuálním poměru prvního a posledního zkoumaného 

vydání pravidel ledního hokeje. Grafy jsou přehledné, nechybí jim legenda. Rozbor výsledků 

autor uvádí v Diskuzi, v první části kapitoly se věnuje diskutování jednotlivých částí 

bakalářské práce. V další části Diskuze jsou výsledky využity k verifikaci hypotéz. Hodnocení 

výsledků výzkumu je věcné, stručné a logické. 5 hypotéz bylo potvrzeno, dvě se nepotvrdily.  

 

6/ Formulace závěrů, přínos a využití výsledků.            

V první části kapitoly Závěry se autor věnuje rekapitulaci cílů práce. Vlastní závěry jsou 

uvedeny v kontextu s hypotézami. Jsou strukturované, jasné, věcné a jsou číslovány. Autor 

formuluje 7 závěrů, což plně odpovídá počtu problémových otázek i hypotéz. V posledním 

odstavci je nástin možného dalšího využití práce. V úvodním odstavci uvádí autor překlep 

v počtu hypotéz, ale v textu závěrů je již vše v pořádku. 

 

7/ Formální stránka práce.                  

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

Celkový počet informačních zdrojů (19) plně odpovídá potřebám takto poměrně úzce 

zaměřené práce a je i vhodně a přehledně v práci uveden. Autor také v textu informační 

zdroje náležitě cituje. Práce je doplněna vhodnými přílohami.  

8/ Celkové hodnocení práce.                  

Autor při zpracovávání práce prokázal dostatečnou erudici v problematice a také velký zájem 

o ni. Pracoval samostatně, pravidelně konzultoval a dbal připomínek vedoucího práce. 

Jazyková i stylistická úroveň práce je na velmi dobré úrovni. 

Práci doporučuji k obhajobě. 

Návrh klasifikace:  

Otázka k obhajobě: Lze podle charakteru dosavadního vývoje do budoucna odhadnout směr 

vývoje pravidel ledního hokeje? A v jakých oblastech lze tento vývoj očekávat? 

 

Datum: 14. 5. 2018                                                                 PaedDr. Ladislav Pokorný 

 


