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Práce je doporučena k obhajobě.  
 
 
Navržený klasifikační stupeň:  výborně 

 
 
Otázky k obhajobě:  

1. Jakým způsobem byste výsledky Vašeho šetření doporučil využít ve florbalovém 
tréninku? 

2. Jaké vzdálenostní nebo rychlostní charakteristiky Vás ve sportovním výkonu 
florbalistů v naměřeném utkání překvapily? 

3. Jak by se naměřené parametry měnily se změnou taktiky jak útočícího tak bránícího 
týmu? Uveďte příklady. 

 
 
 
K práci mám následující připomínky:  
 

Práce má drobné nedostatky v úpravě – na straně 4, 29 a 32 chybí mezera mezi názvem 
kapitoly a textem a na straně 54 je použita rozdílná velikost a font písma. Dále rozdělení obrázků, 
grafů a tabulek může být v některých případech zavádějící. 

Obsahově hodnotím práci na velmi vysoké úrovni. V diplomové práci postrádám jen 
doporučení pro trenéry, jakým způsobem využít výsledky práce pro florbalový trénink. 
 
 
 
Závěr posudku: 
 

Diplomová práce je velkým přínosem pro florbalové trenéry, kteří do této doby neměli 
k dispozici ověřené vzdálenostní a rychlostní charakteristiky sportovního výkonu ve florbalu. I 
přesto, že byl zatím naměřen jediný zápas, by získaná data měla být pro trenéry a metodiky florbalu 
inspirující při tvorbě tréninků a tréninkových programů. 
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