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Hlavním cílem této práce je shromáždění již známých 
teoretických poznatků o rozvoji herních činností jednotlivce, 
vytyčení kritických bodů a nejčastějších chyb v technice 
vybraných herních činností jednotlivce. Dále vytvoření vlastní 
řady cvičení využitelné při učení dovedností z dané 
problematiky pomocí jejich nákresu a popisu. 

Vedoucí bakalářské práce Mgr. Zuzana Dragounová 
Oponent bakalářské práce PhDr. Petr Šťastný, Ph.D. 

 
Rozsah práce   
stran textu 51 
literárních pramenů (cizojazyčných) 24(4) 
tabulky, grafy, přílohy 18 

 

Náročnost tématu na 
úroveň 

výborně velmi dobře dobře nevyhověl/a 
teoretické znalosti  x   
praktické zkušenosti x    
podkladové materiály (vstupní data) a 
jejich zpracování 

 x   

 

Kritéria hodnocení práce 
úroveň 

výborně 
velmi 
dobře 

dobře nevyhověl/a 

stupeň splnění cíle práce x    
logická stavba práce x    
práce s českou literaturou včetně citací  x   
práce se zahraniční literaturou včetně 
citací 

 x   

adekvátnost použitých metod  x   
hloubka provedené analýzy  x   
stupeň realizovatelnosti řešení  x   
formální úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

 x   

stylistická úroveň   x  
nároky BP na podkladové materiály, 
konzultace, průzkumy 

 x   

použití analýz, matem. statistických a 
jiných metod, komparací apod. 

 x   

využitelnost námětů, návrhů a 
doporučení k řešení problému 

 x   

obsah a relevantnost příloh v textu či 
příl. části BP (tabulky, grafy, propočty 
apod.) 

 x   

Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 
 
Práce je doporučena k obhajobě.  
 



 
Navržený klasifikační stupeň: velmi 
dobře 

 

 
Otázky k obhajobě:  

1. V jaké posloupnosti byste opravoval chyby v provedení přihrávky a zpracování míčku 
u začátečníků? 

2. U jakých věkových kategorií byste začal s nácvikem jednotlivých typů střel a z jakého 
důvodu? 

 
 
K práci mám následující připomínky:  
 
V práci chybí rozsáhlejší diskuse. Chyby ve florbalové technice by bylo vhodné doplnit o obrázky 
nebo fotografie.  Kapitola věnovaná střelbě by měla být rozšířena o více praktických cvičení.  
 
 
Závěr posudku: 
 
Přínosem práce je především určení klíčových bodů techniky a popis chyb v technice. Takto 
ucelený přehled u florbalové literatury zatím chybí. V práci by ale mohlo být zařazeno u některých 
dovedností více typů cvičení, třetí úkol práce by měl tak být více rozpracován. 

 

 

V Praze dne:   5.5.2017     Podpis: Mgr. Zuzana Dragounová 

 


