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                        Lední hokej a florbal, sporty podobné, ale i rozdílné

     Už doba vzniku ledního hokeje a florbalu tyto sporty diametrálně odděluje. Stejně je tomu i  
s jejich  charakterem  a  prostředím  ve  kterém  se  uskutečňují.  Nicméně  určitá  podoba  obou 
sportovních her je každému patrná na první pohled. Z toho vyplývá mimořádná zajímavost tématu, 
který si  J. Vilímek zvolil jako obsah své bakalářské práce. 
     Teoretická část práce má přímo školsky vzorovou strukturu. Autor jde do detailu a využil zde 
použitou literaturu (s. 81) beze zbytku. Souhrny poznatků nejrůznějších poznatků o ledním hokeji, 
resp.  o  florbalu  jsou  z hlediska  obsahu  i  rozsahu skutečně  pozoruhodné.  Přehlednost  této  části 
zmenšuje příliš podrobné členění obsahu.
     Hypotézy na s.55 jsou promyšleně a vhodně voleny s výjimkou H1, která je naprosto zbytečná, 
Není třeba dokazovat, že hokejista musí umět bruslit, protože to vyplývá ze samé podstaty hry.
     Na začátku výzkumné části charakterizuje Vilímek zkoumané soubory hráčů obou sportovních 
her. Je nutno vyzdvihnout, že pro bakalářskou práci je velikost obou souborů nebývale velká (60 
probandů). Také rozsah a promyšlenost obou dotazníků  (s. 83 – 88) je pro tento typ bakalářské 
práce nezvyklý.  Výsledky výzkumu jsou vyhovujícím způsobem prezentovány a jejich grafické 
zpracování přidává na jejich názornosti a přehlednosti. 
     Zdařilé jsou kapitoly Diskuze a Závěry.  Nevyplývá z nich sice nic překvapujícího, ale autor 
v nich kvalifikovaně dokázal, že je schopen zadané téma na potřebné úrovni a že se ve zvolené 
problematice velmi dobře orientuje. 
     Práce je místy jazykově poněkud neobratná V seznamu literatury (s.81) bych uvítal alespoň 
jeden zahraniční titul z každé z obou sport. her. 
    Vilímkova bakalářská  práce působí velmi uceleným dojmem. Dílčích nedostatků je minimum. 
     Závěrem mohu konstatovat, že Jan Vilímek naplnil, ba místy překročil požadavky kladené na 
tento typ kvalifikační  práce.  Předkládanou bakalářskou práci  považují  zdařilou a  doporučuji   ji 
k obhajobě.

Hodnocení : ........................
     

Otázka k obhajobě: Co soudíte o zařazování výuky florbalu (zejména její četnosti) do programu TV 
na základních a středních školách. ?  
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