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Práce je doporučena k obhajobě.  
 
Navržený klasifikační stupeň:  výborně 

 
Otázky k obhajobě:  

1. Na základě Vámi udělané analýzy, jaká jsou Vaše doporučení jednotlivým týmům 
české extraligy ohledně technicko-taktické přípravy? 

2. Kde vidíte největší rezervy v celoroční přípravě u slovenských extraligových týmů?  
3. Jakým způsobem mohou být výsledky Vaší práce přínosné pro rozvoj florbalu 

v Čechách a na Slovensku? 
 
K práci mám následující připomínky:  
 
V práci by mohlo být využito více zahraničních zdrojů vztahujících se k problematice ročního 
tréninkového plánu. Zahraniční florbalová literatura je omezená, ale dal se zařadit i vhled do 
problematiky celoročního tréninkového plánu v jiných kolektivních sportech. V práci je někdy 
použita neodborná terminologie nebo spojení, které ale vycházejí i z rozdílného mateřského jazyka 
autora. 
 
 
Závěr posudku: 
 

Diplomovou práci hodnotím jako velmi přínosnou. Výsledky výzkumu nám naznačují úroveň 
přípravy týmů v české a slovenské extralize a jsou i vhodným výchozím materiálem k další analýze 
pro Českou florbalovou unii. Jedná se o zajímavou a podrobnou analýzu. Teoretická část práce, 
zpracování výsledků a interpretace výsledků práce jsou na velmi vysoké úrovni. 
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