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Připomínky a otázky k obhajobě:

Autor v práci srovnává objem přípravy ve všech obdobích ročního tréninkového cyklu mezi třemi 
družstvy nejvyšší soutěže v Čechách a ve Švýcarsku a zároveň i objem přípravy v současné době a 
před deseti lety.
V teoretické části se bohužel vyskytuje mnoho faktických chyb, které by se v závěrečné práci studenta 
bakalářského studia rozhodně vyskytovat neměly. V žádné zemi není florbal profesionálním ani 
poloprofesionálním sportem, pouze několik vybraných hráčů na světě má vytvořeny profesionální 
podmínky. Student si plete pohybové schopnosti a dovednosti, užívá termíny vhodné spíše ke 
slangové komunikaci, nikoli do této práce – „rozehra“, „sehrání“ týmu. Předzávodní období je ve 
florbalové sezoně delší než udávané 4 týdny (6 – 8 týdnů), nerozumím formulaci, že „v přechodném
období je tréninková hra odlišná od tréninkové hry v předzávodním období“. Srovnávání objemu 



tréninku kondice v přechodném období se vzhledem k tréninkové náplni tohoto období jeví jako málo 
smysluplné. Za velký nedostatek považuji absenci charakteristiky a popisu specifické kondice 
florbalové.

Největší nedostatek této práce je ale vyhodnocení zjištěných dat a zveřejněných grafů. Autor pouze 
konstatuje to, co je zřejmé z grafů, ale neudělal hlubší analýzu výsledků. Především srovnání mezi 
sezonami 2004/2005 a 2012/2013 by bylo zajímavé, protože ve florbale došlo k obrovskému posunu 
v obejmu tréninku i náročnosti na všechny osoby ve florbale působící. Proč tomu tak bylo, jaké jsou 
příčiny, to ovšem práce nenabízí. 
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