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1. Aktuálnost tématu, obsahová struktura práce, formulace problému a cíle práce. 
Bakalářská práce je věnována florbalu, resp. části ročního tréninkového plánu, tj. letní přípravě. 
Struktura práce odpovídá názvu i cíli práce. Diskutabilní se může zdát formulace cíle ve smyslu 
přesnějšího určení termínu „minulosti“ (je však uvedeno na začátku praktické části práce).  
 

2. Úroveň teoretické části, komplexnost analýzy zkoumaného problému, kvalita práce s literaturou 
(odkazy, citace, počet a druhy využitých informačních zdrojů apod.) 
Teoretická část práce se věnuje jen té problematice, která se váže k názvu práce. Práce vychází z 19 
literárních a 7 elektronických zdrojů. Student prokázal, že rozumí práci s literaturou, byť se občas 
objeví nestejná formální stránka citace (např. strany 14 a 19). Kapitola č. 3, která představuje 
sportovní odvětví, je snad příliš strukturována (např. kap. 3. 2 čítá jeden odstavec). V kapitole 4. 2 
Periodizace sportovního tréninku – tréninkové cykly postrádám tabulku s konkrétním ročním 
tréninkovým plánem, která by více ilustrovala problematiku. 
 

3. Formulace hypotéz, jejich provázanost na problémy a cíle práce. 
Hypotézy jsou dobře zformulovány a odpovídají názvu a cíli práce, ale 12 hypotéz je příliš. 
Hypotézy, které se týkají bližšího rozboru regenerace (např. 10 a 11), se mohou zdát už jako 
nadbytečné. V H3 „tréninkové jednotky jsou nyní časově kratší, ale intenzivnější než v minulosti“ se 
intenzita neověřuje. 
               

4. Metody testování hypotéz, jejich vhodnost a logika postupu práce. 
Student použil dvě základní metody – dotazník a řízený rozhovor s experty. Lze však polemizovat se 
správností odpovědí florbalistů, kteří již 10 let nehrají, zda si opravdu přesně vybavují procentuální 
zastoupení rozvoje jednotlivých pohybových schopností či zastoupení dynamického a statického 
silového tréninku v letní přípravě atd. 
 

5. Úroveň analýzy a interpretace výsledků (statické zpracování, přehlednost výsledků, grafů, tabulek 
aj.), zaměření a úroveň diskuse. 
Výsledky jsou zpracovány do grafů, které jsou správně interpretovány. Kapitola Diskuze je 
strukturována, ale se v ní vůbec „nediskutuje“. Nejsou porovnávány poznatky získané s dotazníků a 
rozhovorů. Je to o to větší škoda, když jsou jednoznačné znalosti studenta z hlediska hráče i 
trenéra. 
 

6. Formulace závěrů (přiměřenost, jasnost, konkrétnost, stručnost, vazba na problém, cíl a hypotézy), 
přínos a využití výsledků. 
Závěry jsou přiměřené úrovni práce. 
 

7. Formální stránka práce (jazyková a stylistická úroveň, úprava, přehlednost textu, dodržení norem 
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rozsahu práce, bibliografické citace apod.). 
Práce je po formální stránce dobrá. Ne vždy je dokonalá jazyková úroveň. 
 

8. Celkové hodnocení práce (přehlednost, přístup a samostatnost autora při zpracování, jeho 
informovanost o metodologii vědecké práce apod.). 
Z celé práce je patrné zaujetí studenta a jeho vhled do problematiky.      
 
 
Práci doporučuji k obhajobě. 
 
Návrh klasifikace: 
 
 
Otázky k obhajobě:  

1. Uveďte konkrétní periodizaci ročního tréninkového plánu. 
2. Co se rozumí pod termínem „speciální trénink“?  
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