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Autor  se snažil postihnout hlavní příčiny rozdílné výkonnosti reprezentací Česka a Švédska, a 
to i z hlediska dlouhodobého rozvoje hráčů, historie a popularity sportu v daných zemích. 
Práce je zpracována na 63 stranách textu, obsahuje 5 tabulek 
 
K formální stránce práce: u cílů práce na straně 5 ve druhé větě je špatné skloňování. Ve 

výsledcích práce je 2x uvedeno taktika místo taktika a technika. Kapitola 2.8 strana 30 špatný 

pravopis slova uvést. 

Obsahová stránka práce: v teoretické části práce je nejdříve zvedena historie florbalu, 

následují pravidla. Dále se pak autor zabývá výchovou mládeže a systémem soutěží mládeže 

v Čechách a ve Švédsku, následuje komparace obou systémů soutěží. Zatímco při specifikaci 

výchovy mládeže v Čechách se autor zaměřuje na charakteristiku věkových období, při popisu 

výchovy mládeže ve Švédsku autor řeší formu, jak je řešen mládežnický sport. 

V kapitole 2.6.4 autor nepřesně popisuje systém mládežnických soutěží u nás. Týká se to např. 

rozměrů hřiště v kategorii mladších žáků či struktura soutěží na úrovni starších žáků. Tak jak 

autor popisuje soutěž starších žáků, tak to platí jen pro některé regiony. 

Při charakteristice vzdělávání trenérů v ČR by bylo lepší uvést hodinové dotace pro jednotlivé 

licence. Dále by bylo vhodné provést komparaci vzdělávání trenérů u nás a ve Švédsku. 

V praktické části mimo jiné autor provedl analýzu jednotlivých utkání pomocí vybraných 

statistik a rozbor těchto utkání po jednotlivých třetinách. 

Největší nedostatek práce spatřuji v tom, že autor vyvodil závěry pouze subjektivně, na 

základě domněnek a spekulací, bez podrobnější analýzy dané problematiky, i když zařadil 

pohledy na danou problematiku tří českých hráčů a trenérů. Byl by vhodný i pohled druhé 

strany, tzn. švédských trenérů a hráčů. 

 
 
 



Práce je doporučena k obhajobě.  
 

Navržený klasifikační stupeň:  velmi dobře 
  

 

 

Otázky k obhajobě: 

1.  

V kapitole 2.8 porovnáváte mládežnické soutěže v ČR a Švédsku. Na straně 30 mimo jiné 

píšete: ´´Například Česku můžeme mít hráče v mladé kategorii, který bude šikovný s hokejkou, 

bude střílet spoustu gólů a rozdávat spoustu gólových přihrávek, ale výkonnostně bude 

zaostávat…..´´ Můžete vysvětli, co znamená, že bude hráč výkonnostně zaostávat? 

2.  

Můžete popsat strukturu florbalového výkonu? 

3. 

Ve sledovaných statistikách jednotlivých utkání máte uvedeny střely. Jsou to celkové střely 

nebo pouze střely na bránu včetně obdržených branek? Konfrontoval jste Vámi 

zaznamenané statistiky s oficiálními statistikami?  

 

 

 

V Praze dne 15.6.2021 Mgr. Michaela Běhanová 

 

 


