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Cíl práce 
 

Hlavním cílem práce bylo zjištění úrovně přípravy rozhodčích 
na utkání a vytvoření odborného návodu pro přípravu 
rozhodčích. 
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Oponent diplomové práce Mgr. Michaela Běhanová 

 
Rozsah práce   
stran textu 52 
literárních pramenů (cizojazyčných) 21 (2) 
tabulky, grafy, přílohy 15 (obrázky), 3 (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. Existují v zahraniční literatuře doporučení pro přípravu rozhodčích v jiných 
sportovních hrách?  

2. Odůvodněte, z jakého důvodu jste v hypotézách předpokládal, že právě polovina nebo 
třetina rozhodčích splňuje zkoumaný jev. 

3. Jakým způsobem by bylo možné předat výsledky Vaší práce florbalovým rozhodčím 
v České republice? 

 
 
 
K práci mám následující připomínky:  
 
V elektronicky uložené práci se nezobrazují  obrázky.  
V praktické části by bylo vhodné zpracovat „Zjednodušený navrhovaný postup přípravy na zápas“ 
graficky nebo v bodech s cílem přehledného výstupu práce. 
V seznamu použitých zdrojů jsou uvedeny pouze dva zahraniční zdroje. 
 
 
 
Závěr posudku: 
 
Bakalářskou práci hodnotím jako velmi přínosnou. Cíle práce byly splněny a vznikl podnětný 
materiál pro rozvoj florbalových rozhodčích v České republice. 

 

 

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

 


