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Hlavním cílem práce byl výzkum vlivu aplikovaného tréninkového programu na kvalitě 
herních činností jednotlivce. Práce je zpracována na 91 stranách, obsahuje 21 tabulek, 6 (grafů 
a 8 obrázků. Práce sleduje trend, který v tréninku dětí a mládeže v dnešní době začíná převládat. 
 
K formální stránce práce: u některých kapitol chybí mezery mezi nadpisem a textem (např. 
kapitola 6 nebo 6.2.) a chybí i číslo kapitoly (Seznam příloh). 
 
Obsahová stránka práce: v teoretické části práce autor nejdříve charakterizuje florbal, věnuje 
se systematice florbalu, dále pak výkonu ve sportovních hrách. Je tu zmínka i z oblasti 
sportovního tréninku. Dále je tu přiblížen pojem hra a sport. Autor zde popisuje i školní 
florbalovou ligu.  
Ve výsledkové části hodnotí autor test na přesnost přihrávky, dále pak vyhodnocuje 

tréninkové a soutěžní utkání. 

Autor například v kapitole 3.4 místo přihrávka používá nahrávka. Toto se opakuje v práci ještě 
několikrát. 
V kapitole 3.4 je uvedeno, že úkolem práce je mimo jiné sestavit baterii PC, HC a PH. Rovněž 
ve výzkumné otázce v kapitole 3.1. píše autor o častém zařazování HC a PH. V příloze je pak 
uvedena baterie, která se víceméně skládá pouze z PC a PH. HC je uvedeno pouze jedno. 
Ideální by bylo, aby v práci byl uveden i program, který byl aplikován na hráče před upraveným 
programem nebo byl určen kontrolní skupina hráčů nebo tým, který by pokračoval v původním 
programu. 
 
 
 
 
Práce je doporučena k obhajobě.  
 

Navržený klasifikační stupeň:  velmi dobře 
 

 



Otázky k obhajobě: 

1.  

Jaký byl původní program pro daný tým? 

 

 

 

V Praze dne 11.6.2021 Mgr. Michaela Běhanová 

 

 


