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1.Aktuálnost tématu, obsahová struktura práce, formulace problému a cíle práce.                 

Zvolené téma diplomovém práce je z pohledu autora aktuální vzhledem k jeho aktivní hráčské 

minulosti a zájmu o zjištění predispozic jedince pro specializované herní posty v americkém fotbalu. 

Práce je výjimečná z pohledu svého specifického zaměření i absence podobné výzkumné práce 

v tomto sportu. Práce má 9 kapitol na 91 stranách textu, škoda, že autor poslední 3 části zapomněl 

číslovat (Závěry, Seznam použitých informačních zdrojů a Přílohy). Cíle i problémové otázky jsou 

vhodně formulovány a provázány. 

2. Úroveň teoretické části, komplexnost zkoumaného problému, kvalita práce s literaturou.         

Teoretická část práce je zpracována velmi pečlivě a autor v ní prokazuje schopnost pracovat 

s informačními zdroji a náležitě je i v textu cituje. Také jejich celkový počet (23) odpovídá potřebám 

práce. 

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

Formulace 5 hypotéz s „podhypotézami“ je logická ve vztahu k jednotlivým herním specializacím. 

Hypotézy vycházejí z cílů práce a plně korespondují s problémovými otázkami. Jsou jasné, věcné a 

ověřitelné. 

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

Pro testování hypotéz si diplomant zvolil metody měření antropometrických údajů nezbytných pro 

stanovení somatotypu. Výzkumný soubor tvoří 70 hráčů z 1. a 2. ligy, vždy po 5 hráčích stejné herní 

specializace na každé výkonnostní úrovni. Zvolený postup práce je logický. 

5. Úroveň analýzy a interpretace výsledků, zaměření a úroveň diskuze.     

Interpretace výsledků výzkumu je realizována somatografy s legendou a slovním popisem. Výsledky 

jsou interpretovány přehledně, věcně a logicky. Přínos spatřuji především v porovnání somatotypů 

hráčů stejných herních specializacích na různé výkonnostní úrovni a dále porovnání somatotypů 

hráčů herních specializací hrajících proti sobě v kontaktu. Diskuze je věcná a konkrétní, její první část 

je věnována validitě a reliabilitě výsledků výzkumu a druhá část verifikaci hypotéz. 3 hypotézy byly 

potvrzeny, 1 částečně potvrzena a 1 se nepotvrdila. 

6. Formulace závěrů, přínos a využití výsledků.        

Závěry jsou jasné, věcné a strukturované., ale zároveň i atomizované ve vztahu k jednotlivým herním 

specializacím a úrovním soutěží. Poslední odstavec je věnován přínosu práce a jejímu dalšímu využití. 

7. Formální stránka práce.          

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

Stylistická i gramatická úroveň práce je velmi dobrá. Autor vychází z přiměřeného počtu informačních 

zdrojů a náležitě je v textu cituje. Autor prokázal schopnost pracovat s odbornou literaturou. 



8. Celkové hodnocení práce.          

Celkově považuji tuto diplomovou práci za velmi zdařilou. Pozitivně hodnotím práci především 

z pohledu jejího přínosu v tomto u nás netradičním sportovním odvětví. Autor pravidelně konzultoval 

a dbal všech připomínek vedoucího práce. 

Práci doporučuji k obhajobě. 

Návrh klasifikace:  

 

Otázka k obhajobě: Domníváte se, že by podobný výzkum u amerických týmů dospěl k podobným 

výsledkům? 

 

 

 

V Brandýse nad Labem 31.12.2018    PaedDr. Ladislav Pokorný 

 


