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Práce je doporučena k obhajobě.  

 

Navržený klasifikační stupeň:  velmi dobře 

 

Otázky k obhajobě:  

 

1. V kapitole 2.5.3 se zabýváte mimo jiné kinesiologickou analýzou běhu. Jaké techniky 

běhu znáte a jaké uplatnění jednotlivé techniky mají ve florbale 

 

2. V dnešní době je hodně skloňována agilita - jak byste ji charakterizovala a jaký sport 

se svou agilitou přibližuje florbalu 

 

3. Po sepsání práce a vyhodnocení dotazníků, zařadila byste do dotazník další otázky? 

Jaké a proč? 

 

 

K práci mám následující připomínky:  

Práce neobsahuje v žádné podobě dotazník, který byl použit k výzkumu. Kapitola 4.1.3 je v práci 

obsažena dvakrát, a po každé má jiný název a jiný obsah. V obsahu je tato kapitola uvedena pouze 

jednou. Hlavní kapitola 3 není na nové stránce. Mezi názvy podkapitol a následným textem chybí 

mezery – např. str. 29, 72. V práci se rovněž vyskytují gramatické chyby – str. 33 dlouhé í místo 

krátkého i, chybí čárky (str. 50), špatně umístěny uvozovky při citacích (str. 22). Některé věty 

nedávají smysl – jsou nedokončené nebo v nich část chybí.  

Na straně 26 je chybně uvedeno zatížení při utkání ve florbale. Místo 1:1 a 1:2 je uvedeno 1:2 a 1:3. 

 

 

 

Závěr posudku: 

 

Diplomovou práci hodnotím z hlediska výběru tématu jako velmi přínosnou pro florbalové prostředí 

a dává možnost dalších analýz florbalového výkonu. Hodnotu práce snižuje její formální stránka – 

úprava, stavba a gramatika. 
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