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   Komparativní práce s poněkud novinářským názvem si klade za cíl (s.3) 

zmapovat rozdíly mezi národní a mezinárodní házenou, včetně vzájemné 

informovanosti hráček i laické veřejnosti, a dále zjistit i rozdíly v tréninku a 

výkonnosti hráček obou sportů. Téma je to jistě zajímavé. 

   Autorka řešila problém na 90 stranách textu (plus přílohy), s využitím 22 

informačních zdrojů, uvedených v seznamu literatury. Struktura práce je 

klasická, byť s určitými obměnami v názvech, struktuře a obsahu některých 

kapitol (zejména kap. 6 a 7), které ne vždy byly ku prospěchu práce, protože 

v důsledku vedly k vícenásobnému opakování téhož, či k menší přehlednosti 

analýzy a interpretace výsledků (viz dále). 

   Teoretická část je k cílům práce relevantní – otázkou však je, proč kap. 5 

(vlastní komparace) není až ve výsledkové části, když je zřejmě již výsledkem 

práce autorky (??). Také by zde zřejmě prospělo zařadit přehlednou tabulku 

rozdílů mezi oběma sporty.  

    V „Praktické části“ autorka testuje pět hypotéz (s. 37) s využitím metody 

dotazníku a testování, které jsou voleny ve vztahu k jednotlivým hypotézám. Na 

s. 39 autorka uvádí použitou testovou baterii složenou ze šesti disciplín na 

testování pohybové výkonnosti hráček. Nikde jsem však nenašel zdůvodnění 

výběru právě těchto disciplín. Proč byly vybrány? 

    Výsledky čtyř variant dotazníků (u kterých však chybí v nadpise pro lepší 

přehled údaj, komu byl právě tento dotazník určen) pak autorka prezentuje 

v kap. 6.3.  Při sice pečlivém vyhodnocení jednotlivých otázek však jen 

konstatuje, jaké byly získány odpovědi, avšak pod výsledkovými grafy chybí 

alespoň dílčí interpretace. – Tu můžeme hledat částečně až v kap. 7.1, která však 

převážně jen znovu opakuje, jaké hodnoty byly zjištěny, ale nic o tom, co z toho 

autorka vyvozuje. Určitá konkrétnější interpretace výsledků dotazníkové metody 

se objevuje až v kap. 7 - Diskuse (s. 82 a n.). I zde však autorka odděluje 

rekapitulaci výsledků od přijetí hypotéz (a opět se opakuje). To značně 

znepřehledňuje orientaci ve výsledcích výzkumu. Proč autorka takto oddělila 

analýzu od interpretace?  Má představu, co má být kromě verifikace hypotéz 

obsahem kapitoly Diskuse? 

    Výsledky testování výkonnosti družstev mezinárodní házené a národní házené 

jsou pak uvedeny v kap. 6.4 a 6.5, přičemž jejich porovnání je částečně 

interpretováno v kap. 6.6. Opakování obsahů v následujících kapitolách se však 

autorka ani v případě testování nevyvarovala. 

    Závěry (s. 87) by měly být přehledněji strukturovány do jednotlivých 



zobecněných poznatků s oporou o nejdůležitější zjištěný údaj, či o přijatou 

hypotézu. 

   Jinak je práce zpracována pečlivě pouze s drobnými překlepy a nedopatřeními 

(s. 21 – snad se jedná o první světovou válku, ne?).  

 

Celkové hodnocení: 

     Kladně hodnotím zejména zaujetí autorky pro téma, orientaci v problematice 

házené, pracnost a rozsáhlost výzkumu - včetně náročného testování družstev 

házené (jak k tomu hráčky přiměla?) i pečlivé vyhodnocení.  

    Negativem je však menší informovanost autorky o obsahu některých kapitol 

práce (viz výše), která znepřehledňuje výsledkovou část práce a snižuje tak její 

hodnotu. 

    Práce však splňuje požadavky, kladené na tento typ prací, a proto ji 

doporučuji k obhajobě. 

    Otázky k obhajobě jsou obsaženy v textu posudku. 

 

Hodnocení:  
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