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 Autorka si téma své diplomové práce zvolila na základě svých dlouholetých zkušeností 
s hasičským sportem. Při formulaci hlavního i dílčích cílů vychází z vhodně formulovaných 
problémových otázek. Také úkoly pro zpracování práce si dobře nastínila. 
 Teoretická část práce je zpracována vyčerpávajícím způsobem. Autorka v ní prokazuje 
dokonalou schopnost orientace v problematice hasičského sportu, zabývá se problematikou 
historie zapojení dětí do dobrovolných hasičských sborů, hasičské hry Plamen, přípravou, 
organizací, pravidly, podmínkami účasti v soutěži a jejími disciplinami. Následuje 
charakteristika odborností mladých hasičů, osobností trenéra a možnostmi použití různých 
stylů vedení. Dále se zabývá tréninkem a jeho složkami. Zmiňuje se o plánování tréninku a 
stručně charakterizuje vývoj dítěte mladšího školního věku. Pro realizaci výzkumu si autorka 
formuluje 2 hlavní a 5 vedlejších hypotéz. Pro vlastní výzkum si autorka zvolila metodu 
dotazníku. Počet respondentů výzkumu byl 11.       
 Interpretace výsledků výzkumu odpovídá potřebám práce. Bohužel se zde autorka 
nevyvarovala chyb, neboť hned v prvním grafu z 11 respondentů výzkumu má 7 mužů a 3 
ženy, přičemž 1 osoba jí z výsledků vypadla. V ostatních případech se již nic podobného 
neopakuje a výsledky výzkumu jsou i náležitě statisticky zpracovány procentuálním 
vyjádřením. Všechny grafy i tabulka jsou náležitě komentovány a nechybí jim legenda. 
Vyústěním výzkumu je porovnání přípravy v závislosti na výsledcích a v závislosti na intenzitě 
a obsahu tréninku. Autorka se také zabývá možností využití hasičského sportu pro přípravu 
na jiná sportovní odvětví. 
 Diskuze je slohovým cvičením s rekapitulací postupu práce ve vztahu k splnění cílů 
práce. Závěry  jsou převážně vztaženy k formulaci pracovních hypotéz a jejich verifikaci. 
Práce je doplněna vhodnými přílohami. Autorka pracovala s dostatečným množstvím 
informačních zdrojů a náležitě je v textu práce cituje. Po formální i obsahové stránce (až na 
drobné chybičky) diplomová práce splňuje požadavky na ni kladené. Proto ji doporučuji 
k obhajobě. 
 
Hodnocení:   
 
 
Otázka:  V jakém věku se může závodník účastnit soutěže v útoku na požární věž? Kromě 
přechodu lana existují nějaké další prostředky pro rozvoj odvahy mladého hasiče? 
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