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

Autorka si pro svoji diplomovou práci zvolila aktuální téma, vycházející z její hráčské praxe. 

V práci řeší problematiku podobnosti a odlišnosti dvou sportovních her, které není příliš 

věnována pozornost. Proto je důležité zjistit informovanost hráček i veřejnosti o těchto 

sportovních hrách. Cíl diplomové práce je formulován přiměřeně, stejně z tématu vycházejí i 

problémové otázky. 

 

2/ Úroveň teoretické části, komplexnost zkoumaného problému, kvalita práce s literaturou  

Teoretická část práce je zpracována velmi pečlivě, autorka se v ní zabývá teoretickými 

východisky práce. Po stručné historii handbalu se věnuje národní historii házené mezinárodní 

i národní, charakterizuje házenou i národní házenou z pohledu jejich pravidel i soutěžních 

řádů a systémů soutěží. V závěru teoretické části se věnuje porovnání obou variant házené 

s vyznačením jejich základních rozdílů. V práci vhodně využívá citací a pracuje s dostatečným 

množstvím informačních pramenů. Informační zdroje – soutěžní řády – měla citovat i 

v kapitolách týkajících se systémů soutěží obou sportovních her. 

 

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

Formulace pracovních hypotéz vycházejí z cílů práce a plně koresponduje s problémovými 

otázkami. Autorka si formulovala 5 hypotéz, z nichž pouze 2. hypotéza mohla být konkrétněji 

formulována. Celkový počet pěti hypotéz je o jednu větší, než je počet vědeckých otázek, ale  

z obsahového hlediska s nimi plně koresponduje. 

 

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

Pro testování hypotéz si autorka zvolila metody dotazníku a testování výkonnosti, které 

realizovala na pěti výzkumných souborech respondentů. Tyto výzkumné soubory jsou hráčky 

házené a národní házené, laická veřejnost, zástupci týmů nejvyšších soutěží házené a 

národní házené a ve třech týmech obou sportovních her bylo provedeno testování 

výkonnosti. Celkový počet respondentů výzkumu je vysoce nadprůměrný a plně odpovídá 

potřebám práce. Postup práce je logický a jeho realizace poskytuje diplomantce dostatek 

použitelných informací. 



 

5/ Úroveň analýzy a intepretace výsledků, zaměření a úroveň diskuze.                                    

Výsledky dotazníkového výzkumu jsou přehledně graficky interpretovány s použitím 

statistické metody procentuálního poměru. Výsledky testování jsou přehledně uvedeny 

v tabulkách a jsou zprůměrovány. Grafy jsou přehledné, s legendou. Rozbor výsledků autorka 

uvádí v závěrečné části práce. Zde jsou podrobně rozebrány odpovědi respondentů výzkumu 

na otázky všech čtyř dotazníků i výsledky testování hráček tří týmů házené a tří týmů národní 

házené. Tato část práce mohla být součástí interpretační části. Jinak je hodnocení výsledků 

výzkumu věcné, stručné a logické. 

Diskuse měla začínat na nové stránce práce. Autorka zde rozebírá výsledky dotazníků a 

testování. Dále zde verifikuje hypotézy. Všechny hypotézy autorka výzkumem potvrdila. 

 

6/ Formulace závěrů, přínos a využití výsledků.       

Závěry jsou bohužel velmi vágní. Nejsou strukturované a bohužel jsou jen popisem postupu 

výzkumné práce s konstatováním výsledku výzkumu. Jasně je naopak formulován přínos 

práce. 

 

7/ Formální stránka práce.           

Po formální stránce diplomová práce odpovídá požadavkům kladeným na tento typ práce. 

Stylistická i jazyková úroveň práce je dobrá. V teoretické části autorka vhodně využívá citací 

z informačních zdrojů. Není tomu tak bohužel při využití informací ze soutěžních řádů a 

rozpisů soutěží.  Celkový počet informačních zdrojů plně odpovídá potřebám diplomové 

práce a je i vhodně a přehledně v práci uveden. Práce je doplněna vhodnými přílohami. 

 

8/ Celkové hodnocení práce.           

Diplomantka při zpracovávání práce prokázala dostatečnou erudici v problematice, neboť má 

bohaté zkušenosti ze své hráčské praxe. Pracovala samostatně, pravidelně konzultovala a až 

na výjimky (v závěrech práce) dbala připomínek vedoucího práce. Prokázala dostatečnou 

znalost metodologie vědecké práce. 

Práci doporučuji k obhajobě. 

Návrh klasifikace:  

Otázky k obhajobě: 1. Z čeho jste čerpala při charakteristice soutěží mezinárodní a národní 

házené? 

                                    2. Nebyla výkonnost hráček národní házené ovlivněna jejich vyšším 

věkem (předpokládám, že národní házenou hrají starší hráčky)? 

Datum: 29. 12. 2014                                                                  PaedDr. Ladislav Pokorný 



 

 

 

 

 


