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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:
Nulová shoda. Práce není plagiát.
Slovní hodnocení práce:

Bakalářská práce splňuje stanovené cíle. Práci hodnotím jako velmi přínosnou a to zejména
vzhledem k jejímu hlavnímu cíli, kterým bylo vytvoření videoučebnice florbalových
rozhodčích. DVD je velice dobře zpracováno a kvalita videozáznamu je také na vysoké
úrovni. Důležitá je i přehlednost DVD menu a teoretický popis jednotlivých signalizací. Autor
místy odbočuje od použití vědeckého jazyka. Práce bohužel obsahuje určité stylistické
nepřesnosti. V práci také chybí využití zahraniční literatury. Práce dále obsahuje velké
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množství obrázků, které jsou na vysoké úrovni a jsou ve vhodném spojení s textem. Přínos
této práce, zejména však nosné části, je vysoký.
Práce splňuje požadavky na udělení akademického titulu Bc.:

ANO

Práci doporučuji k obhajobě:

ANO

Návrh klasifikačního stupně:

výborně minus

Náměty pro obhajobu:

Jak hodnotíte rozšířenost multimediálních publikací z oblasti signalizací florbalových rozhodčích?

Datum:

01.06.2017
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