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

Autorka si téma své diplomové práce zvolila na základě své dlouholeté aktivní 

hráčské kariery ve florbale právě na postu brankáře. Aktuálnost tématu dále 

podtrhuje stále stoupající zájem mládeže o tento mladý a dynamický sport, který 

si stále více vyžaduje ranou specializaci hráčů již od mládežnických kategorií. 

Struktura práce plně odpovídá normám, formulace problémových otázek stejně 

jako formulace cílů plně korespondují s tématem.   

                                                                                                        

2. Úroveň teoretické části, komplexnost analýzy zkoumaného problému, 

    kvalita práce s literaturou (odkazy, citace, počet a druhy využitých  

    informačních zdrojů apod.).                                                                      

Teoretická část práce je zpracována velmi pečlivě na šesti desítkách stránek       

a vytváří velmi dobré předpoklady pro realizaci výzkumu. Autorka v ní čerpá 

z 16 informačních zdrojů, které v textu náležitě cituje. Frekvence citací mohla 

být častější. Vzhledem k faktu, že k dané problematice není velké množství 

odborné literatury, volí autorka vždy nejvhodnější publikace. 

 

3.  Formulace hypotéz, jejich provázanost na problémy a cíle práce.    
Pro realizaci výzkumu si autorka formulovala 14 pracovních hypotéz. Všechny 

vycházejí z cílů práce a korespondují s problémovými otázkami. 

    

4.  Metody testování hypotéz, jejich vhodnost a logika postupu práce.  
Pro testování hypotéz autorka použila výzkumných metod dotazníku, řízeného 

rozhovoru, pozorování a testování v rámci experimentu, který však neuvádí, 

neboť se nejednalo o experiment v pravém slova smyslu. Všechny výzkumné 

metody se vzájemně doplňují a považuji je za vhodné. Postup práce je logický.                                                                                                                    

 
5.  Úroveň analýzy a interpretace výsledků (statistické zpracování, 

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

Způsob realizace výzkumu i interpretace jeho výsledků plně korespondují 

s potřebami diplomové práce. Způsob statistického zpracování výsledků i jejich 

grafické vyjádření je na velmi vysoké úrovni. Vyústěním výzkumu je 



zpracování souboru tréninkových cvičení. Ten považuji za velmi vhodný            

a přínosný především z pohledu praktického využití diplomové práce. Diskuze 

je věcná, poměrně obsáhlá a její součástí je i ověření hypotéz. 

                                                                                                                   

6.  Formulace závěrů (přiměřenost, jasnost, konkrétnost, stručnost,  

     vazba na problém, cíl a hypotézy), přínos a využití výsledků.              

Závěry jsou formulovány věcně a jsou strukturované. Plně korespondují s cíli    

a problémy diplomové práce. Práce je zpracována velmi pečlivě, přináší ucelený 

pohled na trénink florbalového brankáře v průběhu jeho výkonnostního růstu od 

mládežnických kategorií až po dospělost. Výsledky práce jsou využitelné pro 

trenéry především mládežnických družstev. Velmi pozitivně hodnotím navržený 

zásobník cvičení.                                                                                                                     

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

     textu, dodržení norem rozsahu práce, bibliografické citace apod.).         

Formální stránka diplomové práce splňuje veškerá kriteria na ni kladená. Rozsah 

práce je nadprůměrný, jazyková i stylistická úroveň je velmi dobrá. Autorka 

vhodně použila citací z informačních zdrojů. Škoda některých drobných 

překlepů – str.17 ….6., str. 25 …e) místo d), str.66 …7 Výzkumná část – název 

kapitoly nezačíná na nové stránce. 

 

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

zpracování, jeho informovanost o metodologii vědecké práce apod.)           

Diplomová práce po obsahové i formální stránce splňuje požadavky na ni 

kladené. Autorka pracovala samostatně, pravidelně konzultovala s vedoucím 

práce a prokázala erudovanost v oblasti zpracovávané problematiky i 

informovanost o metodologii vědecké práce. 

                                                                                                                       

 

Práci k obhajobě doporučuji. 

 

Návrh klasifikace:  

 

Otázka k obhajobě: 1) Uvádíte, že 74 % sledovaných brankářů nemá 

v tréninku zařazeny speciální brankářské tréninky. Myslíte si, že jejich 

zařazení by zlepšilo výkonnost těchto brankářů a v jakých parametrech? 
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