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

Autor si zvolil aktuální téma své diplomové práce z pohledu jeho 16ti leté aktivní hráčské 

kariery i zkušeností z pozice trenéra mládeže. Hokejbal je navíc poměrně rozšířený 

amatérský sport, v němž Česká republika sbírá úspěchy na mezinárodním poli v kategorii 

mužů i žen. Hlavní i dílčí cíle diplomové práce jsou vhodně formulovány, přiměřeně autor 

formuloval i výzkumné otázky diplomové práce. Škoda jen, že cíle ani otázky neočísloval pro 

lepší přehlednost. Struktura práce má logický charakter. 

 

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

Teoretická část práce je zpracována velmi pečlivě a vytváří dobré předpoklady pro realizaci 

výzkumu. Autor se v ní zabývá charakteristikou hokejbalu, základními pravidly této 

sportovních hry, hrou brankáře, jeho výstrojí, činnostem a tréninku. Dále se věnuje přístupu 

trenéra k brankáři, jeho přípravě na utkání, plánování sportovní přípravy, tréninkovým 

cyklům a tréninkové jednotce. Dále se věnuje tréninku mládeže, rozvoji pohybových 

schopností ve vztahu k brankáři a věkovým kategoriím. Poměr mezi teoretickou a praktickou 

částí práce je vyvážený, autor pracuje s přiměřeným množstvím (35) českých i zahraničních 

informačních zdrojů a náležitě je v práci uvádí i cituje. 

 

3/ Formulace hypotéz, jejich provázanost                                                                                         

Formulace 3 pracovních hypotéz vychází z cílů práce a plně koresponduje s problémovými 

otázkami. Hypotézy jsou konstruovány tak, aby je bylo možno ověřit. Jejich formulace jsou 

však někdy až příliš komplikované. 

 

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

Pro testování hypotéz si autor zvolil metodu experimentu s  testováním standardizovanými 

testy pohybových schopností. Výběr testů byl zaměřen na potřeby charakteristické pro výkon 

brankáře. Výzkumnou i kontrolní skupinu tvořilo 8 a 8 hráčů dvou týmů ve věku 9 – 11 let, 

přičemž výzkumná skupina měla specializované brankářské tréninky a kontrolní nikoliv. 

Přestože výzkumný i kontrolní soubory nejsou velké, lze na nich prokázat schopnost vědecké 

práce. Velmi pozitivně hodnotím uvedený tréninkový plán. 



 

 

5/ Úroveň analýzy a intepretace výsledků, zaměření a úroveň diskuze.                                     

Výsledky výzkumu jsou zpracovány v přehledných grafech s legendou a popisem. Komentáře 

k prezentaci výsledků výzkumu jsou přehledné a logické. Diskuze je věcná a logická. První 

část je věnována výsledkům testování a druhá pak verifikaci hypotéz. 2 hypotézy byly 

potvrzeny, 1 byla zamítnuta.  

 

6/ Formulace závěrů, přínos a využití výsledků.            

Závěry jsou strukturované a jasně formulované. Jsou vztaženy k výsledkům výzkumu a 

korespondují s cíli a výzkumnými otázkami diplomové práce. Poslední odstavec je věnován 

přínosu a dalšímu možnému využití práce. 

 

7/ Formální stránka práce.                  

Diplomová práce  má 154 stran včetně příloh a splňuje všechny požadavky na ni kladené. 

Z hlediska metodologie je dodržena zásada opakovatelnosti. Autor pracoval s přiměřeným 

množstvím informačních zdrojů (35) a náležitě je v práci uvádí i cituje. Podobnost práce 

s jinými pracemi je 6 %. 

 

8/ Celkové hodnocení práce.                                                                                                             

Autor pracoval samostatně, konzultoval dílčí části práce a dbal připomínek vedoucího práce. 

Zpracováním diplomové práce prokázal erudici ve zkoumané problematice a schopnost 

vědecky pracovat.   

Práci doporučuji k obhajobě. 

Návrh klasifikace:  

Otázky k obhajobě: Jaká specifika tréninku brankáře v hokejbale by bylo možno 

v mládežnických kategoriích všeobecně uplatnit bez rozdílů na úroveň výkonnosti? 
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