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Rozsah práce   
stran textu 52 
literárních pramenů (cizojazyčných) 42 (10) 
tabulky, grafy, přílohy 13 (tabulky), 20 (grafy), 2 (obrázky), 11 stran (přílohy) 

 

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 DP 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 DP (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. Jaké jsou názory na danou problematiku v zahraničí – mezi zahraničními odborníky 
nebo trenéry? Existují zahraniční studie zabývající se danou problematikou?  

2. Jaká je úspěšnost týmů v oslabení pokud se nevyužívá hry bez brankáře?  
 
K práci mám následující připomínky:  
 
Vzhledem ke stanovené hypotéze chybí v diplomové práci porovnání. Jaké by byly výsledky, kdyby 
týmy nevyužívaly hru bez brankáře? V práci by měla být udělána obdobná analýza hry s brankářem 
nebo by alespoň měly být uvedeny informace z jiných výzkumů, aby mohlo dojít k objektivnímu 
porovnání. I formulace hypotézy by mohla být jasnější (stačila by jen první část). Co přesně 
znamená, že je riziko zanedbatelné? V práci dále chybí práce s cizojazyčnou literaturou vzhledem 
k dané problematice. Jaké jsou názory v zahraničí na danou problematiku? Dále by výčet 
výzkumných metod popsaných v kapitole „Výzkumná metoda“ měl být uveden v teoretické části 
práce. Rozhovor s trenérem v diskuzi práce by měl být zaznamenán v příloze práce a v diskuzi jen 
diskutován. Chybí zde názor řešitele práce k odpovědím trenéra. Diplomová práce obsahuje i 
drobné chyby v citacích (str.19 a 22) a chybí zarovnání textu (str.9 a 10). 
 
 
Závěr posudku: 
 
I přes výše uvedené připomínky hodnotím diplomovou práci jako velmi přínosnou. Výsledky 
výzkumu jsou přímo využitelné v praxi. Teoretická část práce, zpracování výsledků a interpretace 
výsledků práce jsou na velmi dobré úrovni. 

 

V Praze dne:   10.5.2019         Podpis: Mgr. Zuzana Dragounová, Ph.D. 

 


