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Počet konzultací
Vyjádření zda byl udaný počet
z hlediska školitele dostatečný
či nedostatečný

2 Vyjádření: Připravenost studenta na
konzultace - vždy dobrá, dostatečná,
nedostatečná

Konzultace formou osobního setkání
proběhly pouze dvě, ostatní ve formě

mailové komunikace probíhaly
nepravidelně. Studentka pracovala
převážně samostatně. Dotazy byly

adekvátně cílené vůči obsahu práce a
zpracování jejích jednotlivých částí.

Počet číslovaných stran 62
Počet příloh 1

1 Formální zpracování práce
Bodové hodnocení

0-5
pro každou

kategorii

1.1 Dodržení stanoveného rozsahu práce (nejméně 60 normostran bez
anotací a příloh)

5

1.2 Členění práce (grafická stránka, logická stavba kapitol) 5
1.3 Jazyková úroveň textu 5
1.4 Obrázky, grafy, tabulky 5
1.5 Úprava citací a citační rejstřík (označení v textu, jednotná citační

norma)
5

1.6 Odborná úroveň textu, obsahová souvislost /návaznost/,
relevantnost

5

2 Část teoretická -

2.1 Výběr a definice tématu, originalita 5
2.2 Pochopení tématu a prokázání orientace v problematice 5
2.3 Obsahová úroveň kapitol (vyváženost) 5
2.4 Kvalita rešeršní práce – počet domácích a cizojazyčných zdrojů,

vyhledání recentních prací publikovaných na dané téma, práce
s odbornými databázemi

5



2.5 Analýza a interpretace rešeršní práce, praktická aplikace výsledků
rešerše. Návaznost na experimentální část práce

5

3 Část experimentální -

3.1 Hypotézy - smysluplnost, jasnost, kvalita definice 5
3.2 Probandi - výběr a počet (kontrolní skupina?) NEHODNOCENO
3.3 Metodika – metody hodnocení (adekvátnost a kvalita

vyšetřovacích či jiných objektivizačních metod či způsobu
sledování zvolených proměnných )

5

3.4 Metodika intervence – adekvátnost, kvalita, délka a frekvence
terapie či jiné intervence

NEHODNOCENO

3.5 Statistické zpracování a analýza dat 4
3.6 Výsledky – prezentace a interpretace 5
4 Diskuze -

4.1 Schopnost analýzy a interpretace výsledků vlastního experimentu
ve světle recentní odborné světové literatury na dané téma a
vyvození závěrů pro klinickou praxi

5

5 Závěr -

5.1 Konstatuje přijetí či odmítnutí iniciálně stanovených hypotéz,
vlastní přínos autora k dané problematice, konfrontace a porovnání
výsledků práce s iniciálně stanovenými cíli práce. Shrnutí výsledků
vlastní práce, doporučení pro praxi a další výzkumná šetření

5

6 Přínos a originalita DP pro praxi, vědu a studium 5

7 Celkový počet získaných bodů (max 100) 89

8
Práce je originálním dílem studenta
V případě podezření, že se jedná o plagiát, napište odůvodnění do
posudku a práci nedoporučte k obhajobě!

ANO

Slovní komentář k DP
Diplomová práce je zpracována formou rešerše v celkové délce 82 stran, z toho na teoretickou
část jich připadá 38 a na část praktickou 21. Referenční seznam je zpracován na 11 stranách a
seznamy obrázků, grafů, tabulek a příloh, včetně přílohy samotné pak na dalších 8 stranách.
Citace obsahují české zdroje z 65,6% (61) a zahraniční tvoří 34,4% (32), a to jak monografie,
periodika, tak bakalářské a diplomové práce, dále internetové zdroje a v neposlední řadě ústní
sdělení. Velmi pozitivně hodnotím především množství dohledané literatury a kritické
zpracování aktuálních informací včetně upozornění na rozdíly jednotlivých zdrojů.
Teoretická část předkládá základní informace o florbalu jako sportu: pravidla, pozici florbalu
v rámci sportu obecně ve světě i u nás, koncept sezóny, vybavení, dále zkoumá specifikace hráče
včetně svalových dysbalancí, ale i dalších faktorů ovlivňujících jeho výkon jako například věk
apod. Pozornost je věnována také vzdělávacímu systému trenérů s důrazem na informace stran
zdraví hráčů, rizikových faktorů a možných následků ve formě úrazů. Všechny poznatky jsou
kvalitně zpracovány a doplněny recentními informacemi.
Cíle a hypotézy jsou formulovány jasně a přehledně. Část praktická sledovala úrazovost hráčů
florbalu v extraligových zápasech v sezónách 2014/2015 až 2018/2019. Výsledky jsou



zpracovány přehledně a doplněny tabulkami a grafy pro lepší orientaci čtenáře. Vzhledem
k pozdní aktualizaci zápisů za zápasů musela studentka projít velké množství papírových
formulářů a zpracovat velké množství dat vzhledem k počtu zápasů za jednu sezónu (základním
číslem je 182 zápasů za sezónu). Zpracované údaje byly dány do souvislosti s možnými faktory
jejich ovlivnění. Bohužel došlo k nesrovnalostem při hodnocení úrazovosti v rámci jednotlivých
měsíců a dále v návaznosti na přítomnost fyzioterapeuta u týmu.
Diskuze využívá poznatků z teoretické části a je doplněna vlastními názory studentky.
Celkově hodnotím práci jako nadstandartní, s množstvím dat využitelných přímo v praxi
florbalového prostředí a nastíněním možného vývoje např. ve struktuře vzdělávacího systému,
především u dětí.

Otázky na které student odpoví během obhajoby:

1) Jaká časová dotace a obsah doškolovacího semináře by podle Vás byl adekvátní k obsáhnutí
problematiky přípravy dětí ve sportu (resp. ve florbale)?

Diplomovou práci k obhajobě (nehodící se škrtněte):

Doporučuji
Doporučuji s výhradou
(uveďte co musí student

změnit či doplnit)
Nedoporučuji

Navrhovaná známka:
1 -VÝBORNĚ

Tabulka bodového hodnocení a výsledné známky:

Počet bodů Známka
100 -88 1
87 – 74 2
73 – 60 3

59 a méně nevyhověl


