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Náročnost tématu na 
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výborně velmi dobře dobře nevyhověl/a 
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praktické zkušenosti x    
podkladové materiály (vstupní data) a 
jejich zpracování 
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Kritéria hodnocení práce 
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výborně 
velmi 
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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 
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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 DP (tabulky, grafy, propočty 
apod.) 
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Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 
 



Práce je doporučena k obhajobě.  
 
 
Otázky k obhajobě:  

1. Sloupcový graf č.2 ve výsledkové části uvádí jako sportovní aktivitu v dětství 3x 
atletiku a i další grafy nemají zcela správně uvedeny výsledky šetření. Představte 
výsledky šetření v ucelené formě. 

2. V diskuzi práce uvádíte, že výběr hráčů z nejvyšší soutěže a reprezentace nemusí 
znamenat výběr těch nejlepších hráčů z hlediska sportovního výkonu ve florbale. Jak 
byste tedy vybírala hráče z hlediska sportovního výkonu ve florbale? 

3. Představte dotazník, který byl hráčům a hráčkám rozesílán. V diplomové práci není 
uveden. 

 
 
 
K práci mám následující připomínky:  
 
Diplomová práce má nedostatky ve stavbě, struktuře a úpravě práce: 

- popis použité metody bych doporučila zařadit do teoretické části práce  
- hlavní kapitoly by měly začínat na samostatné stránce (kapitola č. 3 Výzkumná část) 
- dvakrát se opakuje kapitola 4.1.3. (pokaždé má jiný název a název jedné z kapitol není 

uveden v obsahu) 
- v kapitole „Seznam použité literatury“ se vyskytují odchylky v zápisu uvedených publikací 

(chybějící tečky, čárky nebo se používá různé označení stránek) 
- u sloupcových grafů se vyskytuje neúplný popis 
- chybí znění dotazníku 

 
V diplomové práci se také objevují gramatické chyby. Například v abstraktu práce je u uvedeného 
cíle čárka mezi slovy „aktivity“ a „provozované“ nebo v kapitole 3.1 „Cíle práce“ v druhé větě 
chybí přísudek, vyskytují se i chyby v interpunkci (např. str. 48). Dále chybí uvozovky u přímé řeči 
(str. 39), slov (str.40 – „partnerský“) a výrazů (str. 22 – „Rychlost…Přátelství!“). 
 
 
 
 
 
Závěr posudku: 
 
Diplomová práce má několik nedostatků ve své stavbě a úpravě. Co se ale týče obsahu a výzkumné 
části práce, tak je diplomová práce kvalitní a výzkum je velmi přínosný a inspirující pro další rozvoj 
florbalu. 
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