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

Diplomant si z pohledu své aktivní hokejové minulosti zvolil aktuální téma. Vhodně formuloval hlavní 

i dílčí cíle diplomové práce a přiměřeně k nim si položil i vhodné vědecké otázky, jež hodlal prací 

zodpovědět. 

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

Teoretická část práce je zpracována velmi pečlivě a autor v ní vytváří dobré předpoklady pro splnění 

cílů práce. Charakterizuje bruslení a in-line bruslení včetně jeho dělení a rozdílů v in-line bruslích, dále 

charakterizuje lední a in-line hokej a uvádí jejich rozdíly. Věnuje se pravidlům těchto sportů, výstroji a 

výzbroji. Dále organizaci sportovního tréninku a specificky letní přípravě. Rozebírá pohybové 

schopnosti v ledním hokeji a metody jejich rozvoje. Věnuje se technikám bruslení na ledě a na 

kolečkových bruslích a porovnává je. Teoretická část práce je vhodně členěna a autor v ní správně 

cituje z vhodných informačních zdrojů. 

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

Pro splnění cílů práce si autor formuluje 7 pracovních hypotéz, které jsou jasné, věcné a ověřitelné. 

Všechny plně korespondují s cíli a problémy diplomové práce. 

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

Jako základní výzkumnou metodu si autor pro testování hypotéz zvolil dotazování. Pro zpracování 

výsledků výzkumu využívá metody komparace a procentuálního poměru. Výzkumu se zúčastnilo 81 

trenérů hokejových klubů z celé České republiky, což považuji za dostatečný výzkumný soubor. 

Zvolený postup práce je logický. 

5.Úroveň analýzy a interpretace výsledků, zaměření a úroveň diskuze.             

Způsob interpretace výsledků výzkumu odpovídá potřebám diplomové práce, výsledky jsou 

interpretovány graficky s legendou. Statistické vyjádření výsledků v procentuálním poměru je 

přiměřené. Diskuze je poměrně stručná, v její první části autor rekapituluje postup práce a postihuje 

pozitiva i negativa výzkumné práce. Ve druhé části se autor věnuje verifikaci hypotéz. 3 hypotézy byly 

výzkumem potvrzeny, 4 nikoliv. 

6. Formulace závěrů, přínos a využití výsledků.               

Závěry jsou jasné, věcné a strukturované a plně korespondují s cíli, problémy i hypotézami diplomové 

práce. Poslední odstavec nastiňuje možné další využití práce pro trenéry, hráče ledního hokeje i pro 

veřejnost. 

 

 



7.Formální stránka práce.                                                                                                                        

Po formální stránce diplomová práce splňuje požadavky na tento typ práce. Stylistická i gramatická 

úroveň práce jsou na přiměřené úrovni. Autor prokázal schopnost pracovat s informačními zdroji a 

náležitě je v práci uvádí i cituje. 

8.Celkové hodnocení práce.                                                                                                                   

Celkově diplomová práce působí uceleným dojmem, zpracovává zajímavé téma z prostředí v Česku 

velmi populárního sportu a přispívá k informovanosti o využití moderních tréninkových prostředků 

v přípravném období. Autor v ní prokázal schopnost vědecky pracovat. 

Práci doporučuji k obhajobě. 

Návrh klasifikace:  

Otázky k obhajobě: 

Co je příčinou faktu, že jen necelá polovina trenérů seniorských týmů ledního hokeje v letní přípravě 

využívá in-line bruslení? 

V jaké věkové kategorii je in-line bruslení využíváno nejvíce? 

 

 

V Brandýse nad Labem 31.12.2018    PaedDr. Ladislav Pokorný 


