Trenér a jeho působení na děti ve vybraném oddíle aerobiku
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Písemné hodnocení bakalářské práce

A. Obsahová
V práci jsou vymezeny základní a dílčí cíle, které jsou v koncepci práce
patřičně rozpracovány. Cíle jsou adekvátně naplňovány.
Práce splňuje cíle zadání.
Studující využívá a kriticky vybírá primární a/nebo sekundární literaturu.
Práce má vymezen předmět, je využito odpovídajících metodologických
postupů.
Výstupy výzkumných částí jsou adekvátně syntetizovány a je o nich
diskutováno.
V práci je využita odborná terminologie a jsou vysvětleny hlavní pojmy.
V práci jsou formulovány jasné závěry, které se vztahují ke koncepci
práce a ke stanoveným cílům.
B. Formální
Práce vykazuje standardní poznámkový aparát a jednotný způsob citací
v rámci práce, je typograficky jednotná.
Studující dodržuje jazykovou normu, text je stylisticky jednotný.
Text je soudržný, srozumitelný a argumentačně podložený.
C. Přínos práce ⃰
D. Posouzení původnosti textu
Zjištěná shoda textu (dle IS STAG/Theses):

0%

Slovní hodnocení významu zjištěné shody:
Práce je původní
Slovní hodnocení práce:

Jedná se o práci teoretickou, Práce je členěna do 10 kapitol. Autorka využila 25 zdrojů,
z toho jeden internetový. Po stránce formální nevykazuje práce zásadní nedostatky.
V práci jsou formulovány hlavní cíl, dílčí céle a ůkoly. V teoretické části seznamuje
s problematikou zadaného tématu. Kap. 5 Trenér by zasloužila podrobnější rozbor. Hlavní
metodou práce bylo provedení ankety.Autorka vytvořila anketní otázky pro trenéry i děti.
Výsledky zpracovala do grafů. Očekávala bych podrobnější komentář získaných výsledků.s
konkrétní formulací v závěru práce.
⃰ Rozveďte ve slovním hodnocení práce.

Strana 1

Hodnocení BP vedoucím práce, verze 1/2016.

Práce splňuje požadavky na udělení akademického titulu Bc.:

ANO

Práci doporučuji k obhajobě:

ANO

Návrh klasifikačního stupně:

dobře

Náměty pro obhajobu:

Můžete říci, jaké jsou názory trenérů na možnosti výchovného působení u dětí v oddíle Sport
aerobic Liberec?
Jaké závěry jste vyvodila z ankety provedené u dětí v daném oddíle?

Datum:

25.05.2017

⃰ Rozveďte ve slovním hodnocení práce.
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