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1. Aktuálnost tématu, obsahová struktura práce, formulace problému a cíle práce. 
Práce je zaměřena na velmi aktuální téma -  základní možné změny ve formě vývoje pravidel  
házené v mládežnických kategoriích. Téma si autorka zvolila na základě vlastní trenérské 
zkušenosti a potřeby hlubšího vhledu do problematiky vzhledem k dalšímu profesnímu vývoji. 
Obsahová struktura práce je logická, dobře zpracovaná, výsledková část poměrně rozsáhlá, ale 
souvisí se zvolením velkého počtu dílčích cílů, hypotéz i problémových otázek.  

 
2. Úroveň teoretické části, komplexnost analýzy zkoumaného problému, kvalita práce s 

literaturou 
V teoretické části autorka podrobně popisuje celou problematiku – od pravidel házené, přes 
herní výkon po formování osobnosti a postoje nejen ke sportu. Analýza výsledků v číselných 
hodnotách je velmi rozsáhlá a vzhledem k provázanosti formulace  cílů, problémů i hypotéz by 
pro přehlednost pomohlo kvalitě práce zestručnění, resp. shrnutí získaných dat z těchto 3 
oblastí dle jednotlivých bodů. Využité informační zdroje korespondují se zaměřením práce a 
jsou správně citovány či parafrázovány.    

 
3. Formulace hypotéz, jejich provázanost na problémy a cíle práce. 

Autorka formuluje 13 hypotéz, 13 dílčích cílů, 13 problémových otázek – všechny 3 oblasti se 
prolínají a každá svoji formou zjišťuje obdobné výsledky. Vše koresponduje s cílem práce, velmi 
podrobně je popsáno jakým způsobem se k otázkám autorka propracovávala – od literatury, 
přes konzultace s trenéry po velmi vhodně zvolenou finalizaci s psychologem.  

              
4. Metody testování hypotéz, jejich vhodnost a logika postupu práce. 

Základními metodami pro testování hypotéz byly – dotazník – ve 3 rovinách – pro trenéry, 
rodiče a hráče/hráčky; dále strukturovaný rozhovor a metoda analýzy SWOT. Celkem se 
výzkumu účastnilo 190 respondentů – 81 hráčů/hráček mládežnických kategorií (2004-2010), 
74 rodičů a 35 trenérů. Postup práce je logický a poskytuje velký počet číselných údajů zcela 
dostatečných ke zpracování výsledků.  

 
5. Úroveň analýzy a interpretace výsledků, zaměření a úroveň diskuse. 

Veškeré zjištěné údaje jsou zpracovány do přehledných tabulek a grafů, které jsou doplněny 
popisem, s výrazným zaměřením na získané číselné hodnoty. Z rozhovorů jsou uvedeny 
podstatné části. Diskuse je poměrně stručná, ale věcná, založená na získaných číselných 
hodnotách. Analýza SWOT velmi dobře v bodech sumarizována.  

 
6. Formulace závěrů, přínos a využití výsledků. 

V závěru je přehledně shrnutý záměr i výsledky celé práce, včetně přihlédnutí k možnému 
ovlivnění výsledků pandemickou situací. Velmi dobře je vyzdvižen fakt, že se jedná o jeden 
z prvních výzkumů v této oblasti a pro ověření vhodnosti vyjmutí počítání skóre v házené u 
mladšího žactva bude potřeba výzkumů dalších a především ověření v praxi.  
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7. Formální stránka práce  

Práce je zpracována poměrně přehledně, dodržuje normy,  rozsah práce vzhledem k velkému 
počtu zvolených dílčích cílů, hypotéz a problémových otázek, které jsou jednotlivě rozebírány a 
hodnoceny je trochu širší.  Vyskytují se jen drobné gramatické chyby, celkově je práce na velmi 
dobré úrovni. Kapitoly jsou sestaveny logicky, členěny přehledně. Citování literatury odpovídá 
normě.  

 
8. Celkové hodnocení práce  

Způsobem zpracování diplomové práce prokázala autorka orientaci v problematice a 
schopnost přiměřeně kvalitně pracovat s odbornou literaturou a interpretovat získané 
výsledky, čímž prokázala schopnost samostatně vědecky pracovat 

 
Práci doporučuji k obhajobě. 

 
Návrh klasifikace: 
 
 
 
Otázky k obhajobě:  
 
1) Atletiku uvádíte jako sportovní hru. Zdůvodněte.  
2) Ve výsledcích i v diskusi drobně zaznívá polemika nad motivací k výkonům v zápasech bez 

počítání skóre. Jaký je Váš názor, jak se změnil před a po výzkumu a kde vidíte věkovou hranici 
ustoupení od zápasů bez počítání skóre.  

 
Datum:                     Podpis: 


