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1. Aktuálnost tématu, obsahová struktura práce, formulace problému a cíle 
práce.  
Autorka  diplomové práce dané problematice rozumí. Ve výzkumné části práce zjišťuje vliv 
rychlostních schopností na herní výkon hráče. Téma práce je aktuální. Obsahová struktura 
práce je jasná a srozumitelná. Formulace problému a cíle práce odpovídají požadavkům 
kladeným na diplomovou práci. 
 

2. Úroveň teoretické části, komplexnost analýzy zkoumaného problému, 
kvalita práce s literaturou (odkazy, citace, počet a druhy využitých 
informačních zdrojů apod.)  
Teoretická část práce je zpracována velmi dobře. Výzkumná část splňuje cíle práce. 
Autorka zpracovala celkem 20 titulů odborné literatury a 6 internetových zdrojů. 
 

3. Formulace hypotéz, jejich provázanost na problémy a cíle práce.  
Autorka práce si stanovila 4 hypotézy. Formulace jednotlivých hypotéz vychází ze 
stanoveného tématu práce. Hypotéza č. 1: Předpokládáme, že rychlostní schopnosti 
ovlivňují herní výkonnost hráče. Zde by mělo být upřesněno, jestli se herní výkonnost 
zlepšuje, zhoršuje nebo o kolik % se změní, na takto postavenou hypotézu nemusím 
provádět výzkum. To platí i o zbývajících hypotézách. 
  

4. Metody testování hypotéz, jejich  vhodnost a logika postupu práce.  
Při zpracování dat byla použita Analýza časových řad, která byla provedena na základě 
herních a fitness dat hráčů za uplynulou sezónu 2018/ 2019. Dále byla použita případová 
studie. 
  

5. Úroveň analýzy a interpretace výsledků (statické zpracování, přehlednost 
výsledků, grafů, tabulek aj.), zaměření a úroveň diskuse.  
Interpretace výsledků je ve formě tabulek a grafů. Pro grafy 5-11 by bylo dobré zvolit 
přehlednější typ grafu. Diskuze je odpovídající, objevuje se zde kapitola, kde autorka 
doporučuje rychlostní cvičení. Tuto část bych zařadil do přílohy a ne do diskuze. 
  

6. Formulace závěrů (přiměřenost, jasnost, konkrétnost, stručnost, vazba na 
problém, cíl a hypotézy), přínos a využití výsledků.  
Závěry práce jsou logické. Přínos práce je veliký. Práce může sloužit fotbalovým trenérům. 
 

7. Formální stránka práce (jazyková a stylistická úroveň, úprava, přehlednost 
text, dodržení norem rozsahu práce, bibliografické citace apod.).  
Po formální stránce diplomová práce splňuje požadavky na ni kladené. Počet stran je 73. 
Citace je správná.  
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