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Připomínky a otázky k obhajob ě: 
 
 Práce autora je rozdělena na teoretickou část a výzkumnou část, ve které autor hledal 
odpovědi na tři výzkumné otázky a která obsahuje zpracování dat přehlednou grafickou formou. Autor 
použil ke zpracování dat software XPS a práci tak obohatil o přehledné grafy a výstupy. 
 
 



 V teoretické části popisuje autor herní výkon ve florbalu, zabývá se kondičními předpoklady 
hráče florbalu a stimulací jednotlivých kondičních schopností. Druhá polovina teoretické části se 
věnuje periodizaci sportovní přípravy ve florbalu. V teoretické části autor využívá v adekvátní míře 
české a zahraniční zdroje, je zpracovaná na vysoké úrovni, je podrobná, systematická a tvoří logický 
základ pro výzkumnou část. 
 
 Ve výzkumné části hledal autor odpověď na tři výzkumné otázky. V práci by bylo ale vhodné 
podrobněji rozebrat diskuzi především k druhé výzkumné otázce zabývající se vývojem objemu 
speciálních tréninkových ukazatelů. V hodnocení výstupů se autor  zaměřil na nedostatky v rozložení 
jednotlivých kondičních schopností (trénink vytrvalosti a síly na úkor tréninku rychlosti a koordinace 
v předsoutěžním a soutěžním období) a také zmínil nedostatečné množství kondičních cvičení 
vedených specifickou formou na úkor nespecifických cvičení. Vzhledem k výsledkům však v diskuzi 
chybí rozsáhlejší vyhodnocení získaných dat s odkazem na východiska v teoretické části (obsah 
tréninku v předsoutěžním a soutěžním období z hlediska specifického a nespecifického obsahu).  
U třetí výzkumné otázky zabývající se hledáním výkonnostních neúspěchů družstva také chybí hlubší 
analýza průběhu kondiční přípravy s dopadem na výsledky družstva. 
 
 
Otázky k obhajob ě: 
 
Jaká specifická cvi čení doporu čuje autor pro rozvoj vytrvalosti a síly ve florbalu  
v předsout ěžním a sout ěžním období s cílem nahrazení nespecifické kondi ční přípravy za 
specifickou? 
 
Jakým zp ůsobem by autor zm ěnil pom ěr nespecifické a specifické p řípravy a jednotlivých 
komponent v p ředsout ěžním a sout ěžním období tak, aby došlo k napln ění výkonnostních 
cílů? 
 
 
 
Práce je doporu čena k obhajob ě. 
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