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Rozsah práce   
stran textu 70 
literárních pramenů (cizojazyčných) 34 (7) 
tabulky, grafy, přílohy 4 (tabulky), 18 (obrázky) 

 

Náročnost tématu na 
úroveň 

výborně velmi dobře dobře nevyhověl/a 
teoretické znalosti  x   
praktické zkušenosti x    
podkladové materiály (vstupní data) a 
jejich zpracování 

 x   

 

Kritéria hodnocení práce 
úroveň 

výborně 
velmi 
dobře 

dobře nevyhověl/a 

stupeň splnění cíle práce x    
logická stavba práce  x   
práce s českou literaturou včetně citací  x   
práce se zahraniční literaturou včetně 
citací 

x    

adekvátnost použitých metod x    
hloubka provedené analýzy  x   
stupeň realizovatelnosti řešení  x   
formální úprava práce  
(text, grafy, tabulky) 

 x   

stylistická úroveň  x   
nároky DP na podkladové materiály, 
konzultace, průzkumy 

x    

použití analýz, matem. statistických a 
jiných metod, komparací apod. 

 x   

využitelnost námětů, návrhů a 
doporučení k řešení problému 

 x   

obsah a relevantnost příloh v textu či 
příl. části BP (tabulky, grafy, propočty 
apod.) 

 x   

Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 
 



Práce je doporučena k obhajobě.  
 
 
Otázky k obhajobě:  

1. Formulujte hypotézy, o které se zmiňujete na stránce 46 v kapitole „Úkoly práce“ nebo 
uveďte důvod, proč práce hypotézy neobsahuje.  

2. Uveďte dostupné příklady testových baterií, které byly použity u týmů žen ve florbalu 
v ostatních zemích nebo v jiných sportovních hrách (basketbal, házená, pozemní nebo 
lední hokej, fotbal apod.). 

3. Pokud najdete testy rychlostních schopností, pokuste se o porovnání úrovně 
rychlostních schopností testovaných florbalistek s hráčkami z jiných zemí nebo z 
jiných sportovních her. 

 
 
 
K práci mám následující připomínky:  
 
Bakalářská práce má nedostatky ve stavbě a struktuře práce: 

- v teoretické části jsou některé kapitoly nadbytečné (Historie florbalu, Pravidla florbalu 
apod.), autorka by se měla naopak více věnovat tématům souvisejícím s rychlostními 
schopnostmi – akceleraci, deceleraci a propojení rychlosti s koordinací a také tématům 
souvisejícím s testováním kondičních schopností ve sportovních hrách 

- práce neobsahuje hypotézy, o kterých se autor zmiňuje v kapitole „Úkoly práce“ 
- konkrétní popis vybraných testů by měl patřit do kapitoly „Přílohy“ místo do kapitoly 

„Metodika práce“ 
 
V práci se také objevují neodborné výrazy (např. str. 62, 64 – „padá nejvíce branek“ nebo str. 63 – 
„hráčky naskočily do zápasu“) a nesmyslné výrazy (např. str. 36 „od úderu přes zametače až po 
výstřely zápěstím“ nebo str. 40 „zranění způsobená nadužíváním“). Na str.21 není uvedena správná 
forma přímé citace. 
 
Z obsahového hlediska je na str. 46 neodborně uvedeno, že hráčky trénují ve dvou fázích, bylo by 
zde vhodnější popsat roční tréninkový cyklus hráček pomocí čtyř období (přípravné, 
předsoutěžní…). Na str. 62 autorka uvádí, že testovaný vzorek žen má velmi dobrou kondiční 
připravenost vzhledem k faktu, že se tým zúčastnil Superfinále. Tento parametr ale nepovažuji za 
zcela relevantní. Domnívám se, že v práci chybí alespoň pokus o porovnání výsledků práce 
s kondiční úrovní žen v jiných zemích nebo v jiných sportovních hrách. 
 
 
 
 
Závěr posudku: 
 
Bakalářská práce má několik nedostatků ve své stavbě, obsahu a písemném projevu řešitelky. Co se 
ale týče výzkumné části práce, tak řešení práce a následná diskuze jsou na poměrně vysoké úrovni a 
práce je určitě přínosná pro další výzkum ve florbalu. 

 

V Praze dne:   24.1.2022                                       Podpis: Mgr. Zuzana Dragounová, Ph.D. 

 


