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Od 70. let dvacátého století se hokejbal hraje i v našich zemích. Od té doby se u nás stal velmi 

populárním a v roce 2009 se Česká republika stala dokonce  mistrem světa. Z tohoto pohledu 

je tedy zvolené téma jistě aktuální. Navíc úroveň hry brankáře má pro výkon hokejbalového 

mužstva často rozhodující význam.  

Cíle práce jsou velmi stručně a velmi jednoduše formulovány na s. 11. Problémy práce 

formulovány nejsou. Práce má školsky klasickou strukturu. 

Teoretická část práce je dosti rozsáhlá a svědčí o pečlivém autorově přístupu. Některé její 

části ovšem bezprostředně nesouvisí s tématem a jeví se jako nadbytečné. Postrádám zde však 

analýzu a kritiku použitých zdrojů. Autor se nikde nezmiňuje, zda se někdo problematikou 

hry a tréninku hokejbalového brankáře již zabýval a k jakým výsledkům došel. Pouhé citace 

literatury jsou v tomto smyslu nedostačující.  

Jinak je práce s literaturou a ostatními zdroji přijatelná, včetně jejich citací. Dvacet devět 

literárních titulů a šest internetových zdrojů je pro tento typ práce přiměřeným počtem. 

Tři hypotézy jsou složitě a málo srozumitelně formulovány na s.67. Jsou provázány 

s výzkumnými otázkami, s hlavním cílem práce ovšem prakticky nesouvisí. 

Své hypotézy autor testoval standardizovanými testy pohybových schopností. Zjištěné 

výsledky jsou zpracovány běžnými a nejjednoduššími statistickými metodami. Postup 

výzkumu je logický. Z práce nevyplývá podle jakých kritérií proběhl výběr probandů 

zařazených do výzkumného souboru. 

Naměřené výsledky jsou interpretovány na s. 124-140 pomocí komentovaných grafů. 

Následná Diskuze je dobře zpracována, zaměřená na výsledky testování jednotlivých hypotéz. 

Je v ní mnoho autorových postřehů a názorů na získané výsledky.  

Stručně a jasně  formulované  závěry jsou vhodně strukturovány a dávají základní představu o 

výsledcích Jelínkovy práce. Na samém konci je naznačeno doporučení pro její praktické 

využití. Cíle práce se autorovi v podstatě podařilo naplnit. 

Po formální stránce diplomová práce v podstatě splňuje požadavky na ni kladené. Místy autor 

užívá hovorových výrazů a některé formulace jsou poněkud neobratné. Rozsah textu je větší, 

než je účelné (zbytečné kapitoly v teoretické části). Citace zdrojů je v normě. 

Celkově je možno konstatovat, že Tomáš Jelínek prokázal jistou erudici i schopnost zpracovat 

zadané téma na požadované úrovni. Jeho práci lze s některými výhradami označit jako 

poměrně zdařilou. Je třeba si uvědomit, že autor musel práci vypracovat přes naprostý 

nedostatek odborné literatury. 

Práci doporučuji k obhajobě.  

Otázka k obhajobě: 1) Podle jakých kritérií (výsledků výzkumu) jste navrhl jednotlivé            

                                    tréninkové jednotky?  

                              2)Výzkumný soubor byl sestaven pouze z brankařů nebo i hráčů v poli ? 

https://is.cuni.cz/studium/kdojekdo/index.php?id=a42ed4369b6058283348bfd9eaf1d2e5&tid=6&do=detail&si=448154&fap=dipl_uc&x_do=main&x_doo=detail&x_did=207682
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