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Předložená diplomová práce obsahuje 109 stran textu a 7 stran příloh. Text má logickou strukturu a
poměr jednotlivých částí je vyvážený. Snaha  autora o detailní vystižení dílčích částí zkoumané 
problematiky vede v některých případech k nadbytečnému opakování již uvedených skutečností (str.
102,103 apod.).
Diplomant se pokusil zpracovat poměrně široké téma, ve kterém se projevuje celá řada faktů a
souvislostí. K tomu prostudoval dostatečné množství literatury, nicméně ve vlastním textu poněkud
chybí vyústění teoretické části do pregnantnější formulace cílů.  Téma  samo o sobě klade značné nároky
na orientaci v problematice. Proto je celkem pochopitelné, že v některých pasážích má diplomant
problém s vystižením podstatnějších prvků. Obecně lze nalézt menší orientaci v problematice
sportovních her, což se mimo jiné projevilo v nepříliš vhodné volbě kritéria posuzování kvality vybrané
herní činnosti. 
Je totiž problematické srovnávat počet vstřelených branek (popř. jejich průměr) v různých soutěžích kde,
jak sám autor v práci zmiňuje, hrají různou roli různé faktory herního výkonu. Z metodologického
hlediska by kvalitu práce zajisté vylepšilo i stanovení zásad podle jakých kritérií se posuzuje zlepšení či
stagnace v jednotlivých testech (statistická významnost rozdílu?). 
Velmi oceňuji individuální hodnocení jednotlivých hráčů, bylo by jistě zajímavé dát  změny výkonnosti
do souvislost s ukazateli tréninkového zatížení, které jednotlivci v oddílech absolvovali.
Kvalitu textu poněkud snižují nedostatky formální a jazykové. Jde zejména o používání pojmů, které
neodpovídají odborné terminologii sportovních her (zápas, míčová technika, taktické kombinace apod.).
V některých pasážích zřejmě chybí v textu citace (str. 1, 17, 19, 28). Sporadicky se objevují i pravopisné
chyby (str. 39,40).
Diplomovou práci doporučuji k obhajobě ve které by se autor měl vyjádřit k následujícím otázkám:
1.	Byla při laboratorním vyšetření vybraných hráčů použita jednotná metodika?
2.	Jakým způsobem mohla výkony v jednotlivých testech ovlivnit momentální motivace hráčů?
3.	Čím zdůvodníte tvrzení, že „čím lépe na tom bude hráč po plavecké stránce, tím má větší
předpoklady k tomu, aby se stal dobrým střelcem“?
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