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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 jejího zájmu o školní 

tělesnou výchovu a na základě její aktivní hráčské florbalové minulosti. Problémové otázky 

jsou jasně a konkrétně formulovány a vycházejí z tématu práce, korespondují s hlavním cílem 

diplomové práce i s dílčími cíli. Struktura práce plně odpovídá normě a také poměr 

teoretické a praktické části je vyvážený. 

 

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. V první části se věnuje problematice florbalu od stručného nástinu 

historie, přes pravidla této hry, materiální a prostorové vybavení, systematiku. V další části 

práce se zabývá problematikou výuky florbalu na 1. stupni základní školy od rozboru RVP až 

po charakteristiku pohybových schopností a dovedností pro florbal potřebných, sportovní 

trénink, motivaci k němu a zásobník průpravných pohybových her. Nezapomíná ani na 

charakteristiku a věkové zvláštnosti dětí mladšího školního věku. Dále se diplomantka věnuje 

vlivu florbalu na zdraví a pohybový a tělesný vývoj žáka, v této souvislosti se zmiňuje i o 

kompenzaci zátěže. V práci autorka vhodně využívá citací, také počet (20) a struktura 

informačních zdrojů odpovídají potřebám diplomové práce. 

 

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

Pro realizaci výzkumu si autorka formulovala 9 pracovních hypotéz, což přesně odpovídá 

počtu problémových otázek. Lze říci, že všechny vycházejí z cílů práce a jsou formulovány 

tak, aby je bylo možno jednoznačně ověřit.   

 

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

Pro testování hypotéz si autorka zvolila metody dotazníku a experimentu. Celkový počet 

respondentů dotazníkového výzkumu je odpovídající potřebám práce. 153 žáků a 45 učitelů 

a trenérů považuji za dostatečný výzkumný soubor. Pro experiment bylo možno využít pouze 

dětí z venkovské malotřídky, ale přesto jsem přesvědčen, že diplomantka plně prokázala 

schopnost vědecky pracovat. Postup práce je logický a jeho realizace poskytuje diplomantce 



dostatek použitelných informací. Zvolené testy v rámci experimentu plně vyhovují školnímu 

prostředí. 

 

 

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

Výsledky dotazníkového výzkumu u obou skupin respondentů jsou přehledně graficky 

interpretovány a zároveň i uvedeny ve shrnující tabulce. Výsledky jsou v legendě grafů 

uvedeny s použitím statistické metody procentuálního poměru. Grafy jsou přehledné, 

s legendou. Výsledky testování experimentální i kontrolní skupiny jsou uvedeny v tabulkách a 

doplněny legendou ke každému testovanému jedinci. Rozbor výsledků obou výzkumných 

metod autorka uvádí v Diskuzi. Zde jsou podrobně rozebrány odpovědi respondentů i 

výsledky testování ve vztahu k verifikaci hypotéz. Hodnocení výsledků výzkumu je věcné a 

logické. Škoda, že autorka při ověření výsledků verifikace hypotéz používá někdy složitých 

formulací vět, což nepřispívá jejich srozumitelnosti. 

 

6/ Formulace závěrů, přínos a využití výsledků.             

V první části kapitoly Závěry se autorka věnuje rekapitulaci cílů diplomové práce ve vztahu 

k výsledkům výzkumu. Vlastní závěry jsou strukturované, konkrétní a věcné. V posledním 

odstavci je formulován přínos práce i možnosti jejího dalšího využití. 

 

7/ Formální stránka práce.                  

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

Celkový počet informačních zdrojů (20) odpovídá potřebám a je i vhodně a přehledně v práci 

uveden. Autorka také v textu informační zdroje náležitě cituje. Práce je doplněna vhodnými 

přílohami včetně příprav tréninkových jednotek. 

 

8/ Celkové hodnocení práce.                 

Diplomantka při zpracovávání práce prokázala dostatečnou erudici v problematice a také 

velký zájem o ni. Pracovala samostatně, pravidelně konzultovala a dbala připomínek 

vedoucího práce.  

Práci doporučuji k obhajobě. 

Návrh klasifikace:  

Otázky k obhajobě: Jak by bylo možno zvýšit oblíbenost florbalu u dívek? 

                                    Proč se v teoretické části práce zabýváte úrazovostí? 

Datum: 2. 5. 2016                                                                  PaedDr. Ladislav Pokorný 



 

 

 


