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Bc. Mariny Hužvárové 

 

Mistrovství světa v rybníkovém hokeji, historie, současnost, 

komparace výkonnosti mužských a ženských týmů 
 

Dlouhodobá popularita ledního hokeje i současná renesance rybníkového hokeje a hokeje na 

otevřeném hřišti  u nás i v zahraničí zaručují aktuálnost předkládané práce. Práce má školsky 

vzornou strukturu. Cíle práce a její problémové otázky jsou poměrně zdařile formulovány na 

s. 9. 

Teoretická část má rozsah cca čtyřicet stran a je rozdělena na tři kapitoly hlavní a několik 

vedlejších. Autorka se v nich podrobně zabývá historií ledního hokeje obecně, historií 

mistrovství světa v rybníkovém hokeji, dalšími velkými turnaji v rybníkovém hokeji a jejich 

vzájemným porovnáním. V těchto kapitolách je pamatováno i na rozdíly vývoje hokeje a 

rybníkového hokeje v Americe a Evropě, resp. v Čechách a na Slovensku. Hužvárová vychází 

z velkého množství českých i zahraničních informačních zdrojů, které velmi dobře využívá. 

Uváděné citace jsou jasné a srozumitelné. Tato část práce je zpracována s mimořádnou 

pečlivostí důsledností. 

Na s. 52 je exaktně formulováno pět hypotéz. Ty jsou důsledně provázány s názvem práce, 

jejími cíli i problémovými otázkami. 

Jak je uvedeno na s. 53, testuje autorka hypotézy jednak metodou rozhovoru a jednak 

metodou pozorování. Doplňkovou metodou je analýza výsledků. Zajímavý je použitý 

výzkumný soubor.  Další postup práce je jednoznačně logický. 

Výsledky výzkumu jsou zcela jasně a uvedeny v textu a následně interpretovány 

v přehledných komentovaných tabulkách a grafech, vždy z příslušným komentářem. 

Odpovědi respondentů zajímavé.  

Diskuze je promyšlená a obsažná. Vyjadřuje se k testování jednotlivých hypotéz a vrací se 

problematickým místům práce. Splňuje své poslání. 

Závěry jsou dobře strukturovány, jsou stručné a výstižné, vztažené k pracovním hypotézám a 

jejich verifikaci. Práci vhodně doplňují přílohy. Na konci autorka naznačuje také využití a 

přínos práce. 

Formální stránce stojedenáctistránkové diplomové práce nelze nic podstatného vytknout. 

Snad by jen bylo lépe vyhnout se místy příliš lidovému jazyku.  Citace zdrojů je v normě. 

Práci doplňují a dokreslují tři přílohy. 

Celkově je možno konstatovat, že autorka prokázala potřebnou odbornou erudici i schopnost 

zpracovat zadané téma na vysoké úrovni.  Její práci lze s minimálními výhradami označit jako 

zdařilou.  

Diplomovou práci Bc. Mariny Hužvárové doporučuji k obhajobě.  

 

Otázka k obhajobě: Podle jakých kritérií jste vybírala respondenty do výzkumného souboru ? 

 

Hodnocení : 

 

V Praze, dne 28. 8.  2020                                             PhDr.et PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D.                

                                                                              oponent 

 


