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K posouzení a obhajobě předkládá výše jmenovaný student bakalářskou práci  (dále BP) 
orientovanou do tréninkové prostředí florbalu. Téma které autor volí lze označit za 
progresivní, neboť problematika rozvoje herní rychlosti (dále HR) je aktuálním oříškem  
trenérů nejen této sportovní hry. Názory na postupy rozvoje  této schopnosti se v mnoha 
případech značně liší, často jsou i protichůdné. Autor volí toto zajímavé téma zřejmě s 
vědomím této nejednotnosti , vlastní hráčské a trenérské zkušenosti coby začínající u
mládeže.
Předkládaná BP je typem evaluační studie s orientací na HR. Obsahem je posouzení
současných přístupů , analýza, komparace, syntéza a tvorba predikčního postupu 
v perspektivě aplikace v tréninku. Autor problematiku prezentuje v sedmi kapitolách. Název 
BP nese obecnější rámec ale může vyvolat interes.nejen odborníka v oblasti florbalu.
Úvod z celkového hlediska lze přijmout, přibližuje vstup do problematiky zvoleného tématu. 
Parciálně to platí i v teoretické časti. Autor řadí podkapitoly ve snaze o věcnost jejich  
prezentace  Charakteristika rychlosti z pohledu a její složek několika autorů je rámcově 
výstižná a osvětluje tuto pohybovou schopnost ve své náročnosti. (koordinace x technika x 
rychlost)) a variabilitě v herních podmínkách (agility). Neopomíjí fyziologickou bázi, 
determinaci rychlosti a energetické krytí.  Cíle a úkoly (autor uvádí v abstraktu), formulace 
vědecké otázky však v BP i evaluačního typu, stejně jako metodická část absentuje,
obdobně tak deskripce pracovních postupů (metodika) ?. Praktická část BP, opírající se o 
získané teoretické informace  svědčí o snaze autora proniknout k tématu  racionálně a 
s invencí . Dokladuje ji rozměrný manuál cvičení s modifikacemi prezentovaný ve dvou 
horizontech. Deskripce jednotlivých  cvičení je srozumitelná, postrádám ale cíl  
aplikace.cvčení. Také diskuse v chybí. Důvody proč, stejně jako cíle a úkoly včetně metodiky 
osvětlí zřejmě autor při obhajobě?.V závěru se autor zaměřuje na hodnocení teoretického 
obsahu a prezentovaného pohybového manuálu. Pokud chybí diskuse celkové zhodnocení 
práce se očekává alespoň  zde.. Za pozitivní lze označit vizi autora s informacemi dále 
pracovat a využít je ve výhledu, např. i prostřednictvím diplomové práce.
Závěry: volba zajímavého tématu většinou tvoří předpoklad zaujetí toho kdo danou 
problematiku řeší. Výše jmenovaný v průběhu vykazoval invenci při řešení tématu, snahu 
spolupracovat a reagovat na připomínky ze strany školitele. Lze vyjádřit, že toto autor při
zpracování BP prokázal v obou jejich částech. Jen škoda, že z formálního aspektu pochybil 
(absence vis supra) což úroveň této evaluace snižují..S přihlédnutím k uvedenému výše práci 
k obhajobě doporučuji.
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