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Posudek oponenta diplomové práce 

 

Bc. Viktora Křivonosky 

 

 Porovnání přípravy na utkání v ledním hokeji u české a ruské 

reprezentace do 16 let 

 
Vzájemná provázanost českého (československého) a ruského (sovětského) ledního hokeje je 

historickým fenoménem. Spolu s autorovou osobní zainteresovaností změřenou na věkovou 

hranici šestnáctileté reprezentace zaručuje aktuálnost zvoleného téma. Problémy a zejména cíle 

práce jsou promyšleně voleny a vhodně strukturovány na s. 12-13.  Dílčí cíle 3, 6, 7, a 8 však 

souvisí s tématem jen vzdáleně. Struktura práce je naprosto logická. 

Teoretická část práce (s. 14-47) je velmi rozsáhlá a podrobná. Místy se ovšem výrazně 

odchyluje od tématu a cílů. Místo obecných kapitol o ledním hokeji bych spíše uvítal analýzu 

a kritiku pramenů, z nichž autor čerpal. Některé pojmy jsou zde užívány velice volně až 

amatérsky (např. rozcvičení x rozcvička aj.). 

Hypotézy jsou formulovány na s. 44. nepříliš exaktně. Některé vycházejí z teoretické části práce 

i z jejich dílčích cílů. To ovšem zapříčiňuje, že nemají přímou souvislost se zvoleným tématem.  

Je tomu tak jednoznačně u H6, H7, H8.  

Percepční metoda (observace) i metoda řízeného rozhovoru je pro výzkum tohoto druhu 

vhodná. Při předpokladu, že s použitím těchto náročných metod nemá autor příliš zkušeností 

mě pozitivně překvapilo, jak dobře je využil. Ve výzkumné části jsou použity také jednoduché 

statistické metody. 

Výsledky výzkumu prezentuje Křivonoska pomocí dvanácti velmi jednoduchých grafů a 

několika tabulek, což přispívá přehlednosti této kapitoly.  Uvítal bych zde však podrobnější 

komentáře. Diskuse je dosti rozsáhlá. Zmíněny jsou problémy, s nimiž se autor při tvorbě práce 

musel vyrovnat, ale převážná část je věnována rozboru výsledků testování jednotlivých 

hypotéz. 

Závěry se do jisté míry prolínají s Diskusí, jsou strukturovány a jasně formulovány. Vazba na 

cíle a hypotézy je očividná. Autor se zde zmiňuje také o využití práce. 

Po formální stránce nevykazuje práce žádné podstatné nedostatky. Některé formulace by snad 

mohly být jazykově poněkud obratnější, nalezl jsem i několik překlepů. Rozsah textu odpovídá 

magisterské diplomové práci. 

Využití 40 uváděných informačních zdrojů je přehledně a srozumitelně citováno.  

Při celkovém hodnocení lze práci označit, jako poměrně zdařilou. Je z ní patrna nejen snaha a 

píle autorova, ale i jeho jistá erudice. Viktor Křivonoska prokázal, že je schopen zadanou 

problematiku zpracovat na požadované úrovni. Práci doporučuji k obhajobě. 

       
Otázka k obhajobě: Reagujte na připomínky oponenta. 

 

Hodnocení : 

 

V Praze, dne 26. 5.  2020                                             PhDr.et PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D. 

                                                                                     oponent                



                                                                                           


