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1. Aktuálnost tématu, obsahová struktura práce, formulace problému a cíle práce. 

Téma práce je aktuální z hlediska masového startu oblíbenosti tohoto sportu v ČR a 

inspirativní zejména pro trenéry a hráče florbalu. 

Struktura práce je méně přehledná díky tomu, že autorka považuje dílčí části syntézy 

poznatků za hlavní kapitoly práce, problémy, cíle a úkoly práce mají nestandardně svou 

samostatnou kapitolu a části 7.1 – 7.4 jsou na stejné úrovni podkapitol. Navíc v osnově 

chybí další členění, které se v textu nachází (7.4.1 – 7.4.4). 

První dvě formulace problémů v sobě zahrnují nadstavbové problémy tréninkových metod 

a tréninkové zátěže nejen brankářů, ale i ostatních hráčů - jakoby náznak komparativní 

studie. Z těchto faktů vyplývají i následující cíle práce. Záběr všech věkových kategorií je 

příliš rozsáhlý pro tento typ vědecké práce a již samotný soubor výzkumných jedinců 

v některých kategoriích je pro tento účel naprosto nedostačující. 

        
 

2. Úroveň teoretické části, komplexnost analýzy zkoumaného problému, kvalita práce

 s literaturou (odkazy, citace, počet a druhy využitých informačních zdrojů apod.) 

Autorka uvádí celkem 13 literárních zdrojů, žádný zahraniční (vyjma jedné slovenské 

publikace) a 3 elektronických, přičemž uvádí nízkou dostupnost literatury v této oblasti.  

Analýza teoretické části obsahuje 58 stran nejen o florbalu (spíše obecně), ale rovněž i 

nespecifikovaném a specifikovaném sportovním tréninku.  

Citace, pokud je autorka uvádí (nepřímé) jsou v souladu s normou, častokrát ovšem 

odkazy chybí, jako např. u přímých citací str. 30. Autorka sama, v závěru práce, 

konstatuje, že v teoretické části používala informace získané vlastní zkušeností mnohaleté 

aktivní hráčky. 

           

 

3. Formulace hypotéz, jejich provázanost na problémy a cíle práce. 

Autorka si stanovila vysoký počet – celkem 14 – hypotéz, které nelze jednoznačně 

přijmout či zamítnout vzhledem k tomu, že se v některých případech nejedná pouze o 

jednu jasně stanovenou hypotézu, ale o několik současně, jak rovněž v diskuzi sama 

přiznává. Celkové stanovení vysokého počtu hypotéz přímo koresponduje s připomínkou 

velkého záběru celé práce, které je nad rámec vymezený samotným názvem magisterské 

práce. 

 



4. Metody testování hypotéz, jejich vhodnost a logika postupu práce. 

 

Pro jasnou srozumitelnost  textu chybí odkazy na přílohy. Dále chybí samostatná kapitola 

o charakteristice výzkumného souboru. Výzkumný soubor je dokonce u metody 

s intervenčním programem i jiný, spadající pouze do jedné věkové kategorie. Informace 

zčásti čtenář v textu dopátrá, nicméně zmínka o zastoupení žen a mužů (dívek a chlapců) 

konkrétněji (počtu a procentuálním vyjádření) specifikována zřejmě vůbec nebyla. 

Informace od respondentů autorka získávala dvěma různými způsoby (díky různě 

věkovým kategoriím) dotazníkem či rozhovorem, dotazníkové otázky v příloze jsou, 

nicméně otázky pro řízený rozhovor (autorka zmiňuje v textu jako odlišné a připravené) 

sumarizované v přílohách chybí (jsou pouze součástí textu). Autorka stanovila celkem 3 

odlišné metody, které vyhodnocuje v nejobsáhlejší kapitole (téměř stostránkové). Postup 

práce je až po pečlivé analýze celého textu logický, nicméně snadná orientace v práci 

rozhodně chybí. 

 

 

5. Úroveň analýzy a interpretace výsledků (statické zpracování, přehlednost výsledků, 

 grafů, tabulek aj.), zaměření a úroveň diskuse. 

Výsledky by zasloužily číselně odlišné podkapitoly pro vyhodnocení celkem 3 různých a 

obsáhle vyhodnocovaných metod (chybí v osnově, v samotném textu jsou dostupné). 

Výsledky jsou ilustrovány 107 tabulkami a 11 grafy různého typu s nestandardní úpravou 

– chybí jim názvy (samozřejmě tedy i v jejich seznamech), což rovněž znesnadňuje práci 

s textem. V diskuzi autorka shrnuje výsledky, v některých případech doplňuje vlastním 

komentářem a přijímá či zamítá předem stanovené hypotézy, některé nestandardně zčásti 

přijímá a z jiné části zamítá, vlastní komentář ani odkaz na syntézu poznatků není 

k dispozici. 

 

 

6. Formulace závěrů (přiměřenost, jasnost, konkrétnost, stručnost, vazba na problém, cíl 

 a hypotézy), přínos a využití výsledků. 

Závěry jsou konkrétně zpracovány v přiměřeném rozsahu. Autorka nezvykle sama 

konstatuje splnění stanovených cílů, což jí přímo nepřísluší. Přínosem celé práce spatřuji 

zejména samotný původní záměr práce odhalit specifika tréninkového procesu brankářů a 

doporučit tréninkové možnosti, které jsou rovněž obsahem. 

 
 

7. Formální stránka práce (jazyková a stylistická úroveň, úprava, přehlednost text, 

 dodržení norem rozsahu práce, bibliografické citace apod.). 

Jazyková a stylistická úprava práce je v souladu s požadavky. Zejména logická úroveň 

práce, její členění a přehlednost je na hraně samotné akceptovatelnosti magisterské práce.  

Rozsah práce je nadměrně obsáhlý. Bohužel lze konstatovat, že kvantita je na úkor kvality 

celé práce. Bibliografické citace nejsou vždy v souladu s normou. 

 
 

8. Celkové hodnocení práce (přehlednost, přístup a samostatnost autora při zpracování, 

 jeho informovanost o metodologii vědecké práce apod.). 

Práce prokazuje výše zmiňované nedostatky, nicméně vzhledem k obsáhlé šíři záběru a 



zejména části praktického programového doporučení pro specifický trénink lze tuto práci 

s výhradami akceptovat.  

 

 

Práci k obhajobě doporučuji 

 

 

Otázky k obhajobě:  

1) Který výsledek celého šetření byl nejpřekvapivější? 

2) Ohodnotil některý z trenérů intervenční program? 
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