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    Zajímavé téma řešil autor na 86 stranách (plus 10 stran příloh), s využitím třiadvaceti 

informačních zdrojů uvedených v seznamu. (Postrádám zde alespoň jeden titul z oblasti 

metodologie vědecké práce – seznámil se autor s některým?)  

    Struktura práce je klasická, obsah je však v teoretické části až příliš atomizovaný (až tři 

subkapitoly na jedné stránce), přičemž  kapitoly 3.1 a 3.4 bylo možné sloučit do jedné 

úvodní, protože nemají přímý vztah k tématu, a kapitoly 3.2 a 3.3 zcela vypustit, jsou 

nadbytečné. (Autor jistě nemusel uměle navyšovat počet stránek práce, stačilo se věnovat 

zadanému problému.) Vlastní teoretická analýza zkoumaného problému tak začíná od kap. 

3.5 (s.19). 

    Cíl práce a problémové otázky (s.9)  jsou formulovány precizně a jejich formulace jsou 

dobře logicky provázané, totéž platí i o formulaci hypotéz (s. 44) a jejich vazbě na cíl a řešené 

problémy. 

    Pro testování hypotéz autor zvolil metodu dotazníku a řízeného rozhovoru (s. 45). U 

dotazníku není jasné, proč byl vytvořen jeden společný dotazník pro trenéry a hokejové 

útočníky – nebylo by prospěšné se jich ptát odděleně a porovnat odpovědi?. Na s. 46 autor 

nevylučuje možnost neporozumění některé otázce se strany respondenta – slyšel někdy o 

předvýzkumu a jeho smyslu – zejména u elektronicky rozšiřovaného dotazníku? V čem 

spočívá? 

     V popisu postupu práce nerozumím údaji, že dotazník byl jednak rozesílán elektronicky, 

jednak osobně sbírán v tištěné podobě – zde jsou informace, které mají zajistit 

opakovatelnost práce a vůbec představu o preciznosti provedení výzkumu nejasné. Řízený 

rozhovor s trenéry, který měl zřejmě prohloubit poznatky získané dotazníkem, pak měl 

pouze 3 otázky – proč? (Možná by bylo vhodné na doplnění zařadit i metodu pozorování, 

alespoň na některé tréninkové jednotce.) 

    Ve vlastním zpracování výzkumu byly zřejmě v důsledku společného dotazníku dohromady 

vyhodnocovány odpovědi trenérů i hráčů, což je velmi neobvyklé – proč k tomu autor při 

koncipování výzkumu přistoupil? Výsledková část je zpracována precizně, analýzu provází 

průběžná interpretace výsledků. Diskuse (s. 79) je zaměřena na zhodnocení výzkumu a 

verifikaci hypotéz. Závěry jsou formulovány v podobě zobecněných poznatků (doporučil bych 

je očíslovat a event. opřít o základní údaj, který k tomuto závěru opravňuje).  

   Celkově konstatuji, že se jedná o solidní práci, kterou autor zpracoval se znalostí věci, 

zaujetím i značnou pečlivostí – byť s drobnými nedostatky – viz výše. Práci doporučuji 

k obhajobě. 

Otázky k obhajobě jsou obsaženy v textu. 

Návrh hodnocení:                

V Praze, 9.5.2014                                                   doc. PhDr. Jiří Hrabinec, CSc. 


