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Práce je doporučena k obhajobě: ANO 

 

 



Navržený klasifikační stupeň: výborně – velmi dobře 

 

 

Připomínky: 

 

1. Formální stránka – především pak styl vyjadřování a řazení jednotlivých citací.  

 

2. Některé kapitoly do teoretických východisek, s ohledem na cíl práce přiliž nesouvisí (2.1, 2.2, 

2.3, 2.4, 2.4.1). 

 

3. Chybí mi vyjádření, zda bylo podobné sledování prováděno ve florbale, či jiné sportovní hře (u 

nás, v zahraničí).  

   

4. Cíl práce by měl být jasně stanovený.  

 

5. Hypotéza č. 3 není přesně a jasně definována. 

 

6. Chybí mi doporučení, a to jak pro trenérskou praxi, tak i pro případný další výzkum. 

 

 

Otázky k obhajobě:  

 

1. V úvodu zmiňujete, že florbal je kolektivní sport, ve kterém se střídají rychlostní, 

vytrvalostní i koordinační situace – objasněte? 

 

2. Ve sportovních hrách existuje dělení herní činnosti jednotlivce, herní kombinace, a herní 

systémy. Ve florbalu tomu tak není? Zmiňujete pouze herní činnosti a herní systémy 

 

3. Text na straně 36 týkající se ročního tréninkového cyklu (jednotlivým obdobím) – 

vysvětlete? 

 

4. Na základě, jakých podkladů byly stanoveny hypotézy? 

 

5. Osloveno bylo 26, či 24 trenérů? 

 

6. Jak byly vytvářeny otázky použité v dotazníku? 

   

7. Definujte taktickou a technickou přípravu a následně se vyjádřete k otázkám v dotazníku? 

 

8. Jaké je na základě zjištěných výsledků doporučení pro trenérskou praxi i další výzkum? 

 

Závěr posudku: 

 

Práce se zabývá tématem, jehož výsledky mají své opodstatnění pro tréninkovou praxi. Přináší 

zajímavé informace, na které by měl navázat další výzkum, který by zmapoval činnosti plánování a 

realizace tréninkového procesu u sportovní hry florbalu. Z hlediska nároku kladených na tento typ 

práce, splňuje tato všechny požadavky. Známka bude stanovena podle odpovědí na položené 

otázky.     
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