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1. Aktuálnost tématu, obsahová struktura práce, formulace problému a cíle práce. 
Student si vybral vlastní téma, které vychází z jeho dlouholetého zájmu o florbal.  
Cíl práce odpovídá názvu práce, ale zaměřuje se na zastoupení taktické přípravy v tréninku. Práce 
má správnou strukturu. 
 

2. Úroveň teoretické části, komplexnost analýzy zkoumaného problému, kvalita práce s literaturou 
(odkazy, citace, počet a druhy využitých informačních zdrojů apod.) 
Teoretická část práce vychází z dostatečného množství literárních zdrojů (32). Student prokázal, že 
umí pracovat s literaturou.  
Teoretická část se zaměřuje na problematiku sportovního tréninku, s důrazem na taktickou 
přípravu a na představení florbalu, jako sportovního odvětví. I v této kapitole je zvýrazněno téma 
taktické přípravy, a to již v konkrétní podobě. Snad je zbytečná kapitola o historii. 
 

3. Formulace hypotéz, jejich provázanost na problémy a cíle práce. 
Hypotézy jsou cíleny na časové zastoupení taktické přípravy v tréninku a základní směrování taktiky. 
               

4. Metody testování hypotéz, jejich vhodnost a logika postupu práce. 
Hypotézy byla ověřovány pomocí pozorování a rozhovoru. 
 

5. Úroveň analýzy a interpretace výsledků (statické zpracování, přehlednost výsledků, grafů, tabulek 
aj.), zaměření a úroveň diskuse. 
Výsledková část obsahuje velké množství tabulek a grafů, které jsou řádně interpretovány. Popis 
jednotlivých tréninků je správně uveden v kapitole Přílohy. Nicméně tento popis je pro laika 
poněkud nejednoznačný. 
 

6. Formulace závěrů (přiměřenost, jasnost, konkrétnost, stručnost, vazba na problém, cíl a hypotézy), 
přínos a využití výsledků. 
Kapitola Diskuze je správně strukturovaná. V této kapitole je patrné, že se student v problematice 
opravdu orientuje a snaží se výsledky vysvětlit z několika hledisek. Kapitola Závěry není moc 
přehledná. 
 

7. Formální stránka práce (jazyková a stylistická úroveň, úprava, přehlednost textu, dodržení norem 
rozsahu práce, bibliografické citace apod.). 
Formální stránka práce odpovídá požadavkům na bakalářskou práci.  
 

8. Celkové hodnocení práce (přehlednost, přístup a samostatnost autora při zpracování, jeho 
informovanost o metodologii vědecké práce apod.). 
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Protokol o vyhodnocení podobnosti závěrečné práce vykazuje 0 podobných dokumentů. 
 
 
 
Práci doporučuji k obhajobě. 
 
 
 
Návrh klasifikace: 
 
 
Otázky k obhajobě:  
 

1. Hodnotil jste také kvalitu taktické přípravy? 
2. Čím si vysvětlujete významný rozdíl v zařazení taktické přípravy mezi mladšími a staršími žáky? 
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