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Rozsah práce   
stran textu 91 
literárních pramenů (cizojazyčných) 44 (12) 
tabulky, grafy, přílohy 21 (tabulky), 6 (grafy), 8 (obrázky), 25 (přílohy) 

 

Náročnost tématu na 
úroveň 

výborně velmi dobře dobře nevyhověl/a 
teoretické znalosti x    
praktické zkušenosti x    
podkladové materiály (vstupní data) a 
jejich zpracování 

x    

 

Kritéria hodnocení práce 
úroveň 

výborně 
velmi 
dobře 

dobře nevyhověl/a 

stupeň splnění cíle práce x    
logická stavba práce x    
práce s českou literaturou včetně citací x    
práce se zahraniční literaturou včetně 
citací 

x    

adekvátnost použitých metod   x   
hloubka provedené analýzy x    
stupeň realizovatelnosti řešení x    
formální úprava práce  
(text, grafy, tabulky) 

x    

stylistická úroveň  x   
nároky DP na podkladové materiály, 
konzultace, průzkumy 

 x   

použití analýz, matem. statistických a 
jiných metod, komparací apod. 

x    

využitelnost námětů, návrhů a 
doporučení k řešení problému 

x    

obsah a relevantnost příloh v textu či 
příl. části BP (tabulky, grafy, propočty 
apod.) 

x    

Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 
 



Práce je doporučena k obhajobě.  
 
Navržený klasifikační stupeň:  výborně 

 
Otázky k obhajobě:  

1. Jaké existují v české nebo v zahraniční literatuře výzkumy na kvalitu nebo kvantitu 
přihrávek v jiných sportovních hrách?  

2. U jaké skupiny hráčů došlo u testu na přesnost přihrávky k výraznějšímu zlepšení – u 
hráčů s nižší nebo vyšší počáteční výkonností? 

3. Jaké byly parametry pro posouzení úspěšné přihrávky během tréninkového a 
soutěžního utkání? 

 
 
 
K práci mám následující připomínky:  
 
V teoretické části chybí přehled současných vědeckých studií týkajících se obdobných výzkumů na 
kvalitu nebo kvantitu přihrávek i v jiných sportovních hrách.  
V praktické části práce postrádám upřesnění parametrů pro identifikaci úspěšné přihrávky během 
tréninkového a soutěžního utkání. 
Z hlediska úpravy textu chybí u některých kapitol mezery mezi nadpisem a textem (např. kapitola 6 
nebo 6.2.) a chybí i číslo kapitoly (Seznam příloh). 
 
Závěr posudku: 
 
Diplomovou práci hodnotím jako přínosnou pro florbalový trénink mládeže. Z hlediska možností 
tréninku herních činností jednotlivce by měla být inspirující pro všechny florbalové trenéry. 

 

V Praze dne:   10.6.2021         Podpis: Mgr. Zuzana Dragounová, Ph.D. 

 


