
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu 

 

Posudek oponenta diplomové práce 

 

Jméno posluchače Bc. Aleš Trávníček 

Téma práce 
 Analýza vzdálenostních a rychlostních charakteristik 
výkonu hráčů florbalu během soutěžního utkání a 
porovnání výkonu s hráči ostatních sportovních her 

Cíl práce 
 

Cílem této práce je naměření vzdálenostních a rychlostních 
charakteristik při výkonu hráčů florbalu během soutěžního 
utkání. Získaná data budou porovnána s výsledky studií, které 
měřily stejné parametry v zápase futsalu a házené. 

Vedoucí bakalářské práce Mgr. Zuzana Dragounová, Ph.D. 

Oponent bakalářské práce Mgr. Michaela Běhanová 

 

Hlavním cílem práce byla analýza vzdálenostních a rychlostních charakteristik výkonu hráčů 
florbalu během soutěžního období a v porovnání s dalšími sportovními hrami – futsalem a 
házenou. Práce je zpracována na 64 stránkách, obsahuje 10 tabulek, 22 obrázků, 8 grafů, 3 
přílohy 
 
K formální stránce práce: v některých případech diplomant má rozdílné mezery mezi 
kapitolami – např. str. 4 a 10. Tabulka č.5 je bez názvu. Dvě tabulky jsou označeny stejným 
číslem – č.5 (strana 44 a 50). V obsahu chybí kapitola 1.1.3 historie futsalu. 
 
Obsahová stránka práce: teoretická část práce postupně  obsahuje vznik a vývoj sportovních 
her, charakteristiku florbalu, strukturu sportovního výkonu ve sportovních hrách, kondiční 
faktory, zatížení a adaptace a diagnostiku herního zatížení. Dále práce obsahuje metodiku, 
kde jsou stanoveny cíle a úkoly, proveden sběr dat a jejich analýza. Následně jsou 
prezentovány výsledky a jejich interpretace s komparací s ostatními halovými sporty. 
 
Diplomant si zvolil zajímavé a i důležité téma, které je ve florbale málo zdokumentováno. 
Výsledky mohou ukázat trenérům směr, kterým se mohou vydat kondiční trenéři v klubech. 
Určitě by bylo dobré na tento první počin navázat rozsáhlejšími studiemi, kterým však brání 
fakt, jak sám diplomant zdůraznil, že měření v halách pomocí GPS je nemožné anebo příliš 
nákladné. 
 
 
 
Práce je doporučena k obhajobě.  
 

Navržený klasifikační stupeň:  výborně 
 

 



Otázky k obhajobě: 

1. Můžete konkrétně definovat strukturu florbalového výkonu? 

2. Můžete celkové vzdálenosti za utkání vztáhnout k celkovému času jednotlivých hráčů na 

hřišti? 

 

 

 

 

V Praze dne 30.8.2021 Mgr. Michaela Běhanová 

 

  


