
Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu 

Laboratoř sportovní motoriky 

 

Posudek oponenta diplomové práce 

Název bakalářské práce: Úroveň a míra asociace vybraných pohybových schopností, 

pohybových dovedností u fotbalových hráčů kategorie U6. 

 

 

Název bakalářské práce v anglickém jazyce: Level and degree of association of selected 

motor abilities, motor skills in football players category U6. 

 

 

Autor práce Bc. Matěj Varjan 

Název studijního oboru TVS 

Forma studia PS 

Vedoucí práce (včetně pracoviště FTVS UK) PaedDr. Tomáš Malý, Ph.D. (LSM) 

Konzultant práce (včetně pracoviště FTVS UK) - 

Oponent práce (včetně pracoviště FTVS UK) Mgr. Jakub Kokštejn, Ph.D. (KSH) 

Akademický rok 2019/2020 

 

Hodnotící kritéria závěrečných prací 

Závěrečné práce jsou hodnoceny počtem bodů, slovně a navrženým klasifikačním stupněm na 

základě jednotlivých kritérií. Vedoucí a oponent práce vypracují posudek, jehož součástí je 

bodové hodnocení jednotlivých aspektů práce (dle bodového rozpětí), slovní hodnocení 

jednotlivých aspektů práce, návrh klasifikačního stupně a jeho slovní zdůvodnění. Součástí 

oponentského posudku jsou také otázky k obhajobě. 

Bodové rozpětí pro určení klasifikačního stupně je pouze doporučené, hodnotitel se od něj 

může v odůvodněných případech odklonit (vysoký odborný či společenský přínos může 

převážit drobné nedostatky, nebo naopak přes nesporné kvality práce v některých aspektech 

může být práce nedoporučena k obhajobě pro natolik zásadní pochybení v klíčovém aspektu). 

Klasifikace navržená v posudcích není pro Komisi obhajoby závěrečné práce závazná, ta 

k posudkům přihlíží, ale rozhoduje se na základě průběhu obhajoby a vlastního uvážení. I přes 

jeden nebo dva nedoporučující posudky může student závěrečnou práci obhajovat před 

komisí. 



Hodnocení jednotlivých aspektů teoretické a výzkumné práce 

HODNOCENÁ POLOŽKA 
POČET 

BODŮ 

ABSTRAKT (0-5 bodů) 

 Obsahuje abstrakt všechny klíčové části (cíl a smysl práce, způsob řešení 

problému, nejzávažnější výsledky a implikace)? 

 Koresponduje abstrakt s obsahem práce a má přiměřený rozsah? 

 Obsahuje abstrakt adekvátní klíčová slova (klíčová slova by se neměla 

nacházet v názvu práce)? 
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Abstrakt (slovní hodnocení) 

Vzhledem k obsahovému pojetí je abstrakt vcelku dostatečný. Jediným negativem může být absence 

nástinu praktického doporučení/využitelnosti. 

 

ODŮVODNĚNÍ A REŠERŠE ODBORNÉ LITERATURY (0-25 bodů) 

 Je zdůvodnění práce uvedené v úvodu logické? 

 Je popsána metoda rešerše? 

 Prokázal student schopnost vyhledat, prostudovat, tematicky utřídit a 

analyzovat odbornou literaturu? 

 Obsahuje rešerše literatury (část teoretická východiska práce) podrobnou 

zprávu o zvolené problematice vycházející z české i zahraniční literatury? 

 Je výběr literatury aktuální a její záběr vzhledem k tématu dostatečný 

(úplný)? 

 Je použitá literatura řádně citována? 
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Odůvodnění a rešerše odborné literatury (slovní hodnocení) 

Teoretická část je dominantně postavena na domácí literatuře, což vzhledem k aktuálnosti tématu a 

novým vědeckým poznatkům snižuje úroveň práce. Vzhledem k věku zkoumaných dětí a cíli práce 

postrádám v kap. 2.4 hlubší informace o klíčových konstruktech týkající se oblasti pohybových 

dovedností: základní pohybové/motorické dovednosti (fundamental movement/motor skills), 

lokomoční dovednosti, manipulativní dovednosti, stabilizační/rovnovážné dovednosti. Dále pak výčet 

těchto dovedností. V neposlední řadě postrádám v této kapitole logickou návaznost základních 

motorických dovedností na specifické sportovní dovednosti dle novodobých všeobecně uznávaných 

teorií. V průřezu stěžejních kapitol (pohybové dovednosti, pohybové schopnosti a motorická docilita) 

chybí jakkoli naznačený současný stav poznání, resp. novodobé výzkumy a jejich výsledky, které by 

jasně vymezovali cíle práce. 

 

 

POUŽITÉ METODY A LOGIKA STRUKTURY PRÁCE (0-20 bodů) 

 Je cíl práce definován přesně, stručně a srozumitelně? 

 Jsou výzkumné otázky a hypotézy jasně stanoveny? 

 Uvádí a zdůvodňuje student konkrétní metody a postupy, které použil a na 

jejichž základě došel k výsledkům? 

 Jsou použité metody dobře a podrobně popsány tak, aby umožňovali 

replikaci? 

 Jsou uvedeny použité statistické metody a byla věnována pozornost 
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reliabilitě a validitě dat?  

 Je zmíněna existence informovaného souhlasu a schválení projektu práce 

Etickou komisí UK FTVS? 

 

Použité metody a logika struktury práce (slovní hodnocení) 

 Cíl práce je jasně definován, avšak bez hlubšího teoretického vymezení!  

 Hypotézy práce jsou místy nejasné a zmatečné (H1 proč většina? i mezi testy z jedné 

oblasti?; H2 spíše „významná“ nežli „vysoká“ korelace?!? Proč zrovna tyto dvě proměnné?; 

H3 co bylo kritériem pro označení „pohybově nadanější“ hráč?). Řešením by se zdálo 

kompozitní z-skóre pro zkoumané oblasti, následně je korelovat a následně se zaměřit na 

dílčí testy. 

 Předchozí pohybová zkušenost (kap. 4.1), která může mít velmi zásadní vliv na aktuální 

úroveň zkoumaných konstruktů, je pouze velmi obecně uvedena! 

 U testu slalomové dráhy (kap. 4.3.6) chybí informace týkající se porušení pravidel 

(nezašlápnutí míče ve čtverci, vyjetí zašlápnutého míče ze čtverce, předkopnutí míče do cíle) 

co se stane v těchto momentech??? 

 U testu IOWA-BRACE chybí v metodické části základní informace (věkové rozpětí testu, 

normové standardy pro určení výkonu dané věkové kategorie)! 

 V kap. 4.4 mluví autor o klinicky významné korelaci 0,05??? Je to správně??? 

 

ZPRACOVÁNÍ TÉMATU A INTERPRETACE ZÍSKANÝCH 

POZNATKŮ (0-25 bodů) 

 Odpovídají uváděné informace soudobému stavu poznání? 

 Neobsahuje práce zavádějící, či dokonce demagogická tvrzení a polopravdy? 

 Jsou výsledky prezentovány srozumitelně, stručně, přehledně a přesvědčivě 

(ať už prostým textem, tabelárně či graficky)? 

 Jsou získané výsledky náležitě zhodnoceny (zvláště statisticky) a objektivně 

interpretovány? 

 Jsou získané výsledky diskutovány v kontextu soudobého výzkumu? 

 Byly vzaty v potaz silné i slabé stránky práce? 

 Jsou závěry prezentovány srozumitelně a korektně? 

 Jsou učiněna doporučení pro další výzkum nebo opatření? 
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Zpracování tématu a interpretace získaných poznatků (slovní hodnocení) 

 Výsledková část obsahuje vhodně zpracované grafy a tabulky se stěžejními daty, které jsou 

dále slovně popsány.  

 V kap. 5.1 uvádí autor v psaném textu průměrnou hodnotu 4,5, avšak v tabulce je hodnota 

4,0.  

 Grafy 2-7 nepostihují korelace mezi všemi testy napříč, na základě čeho byly vybrány dané 

korelace testů, není uvedeno.  

 Proč jsou v kap. 5.3 porovnávány pouze 4 hráči s ohledem na pohybovou vybavenost? Lépe 

by bylo rozdělit výzkumný soubor na tertily/kvartily dle kritéria (např. výsledek v IOWA 

BRACE testu) a následně zjistit rozdíly v dalších testech… 

 Chybí ověření normality dat pro možnou volbu neparametrické obdoby Pearsonova 

korelačního koeficientu. Korelační hodnoty tak mohou být zkreslené! 

 První odstavec diskuzní části by měl být součástí teoretické části, kde tyto souvislosti ve 

vtahu k cílům práce chybí. 

 Diskuzní část obsahuje silné a slabé stránky výzkumu a také doporučení pro další výzkum, 

avšak konkrétní doporučení pro praktické využití zde chybí. 

 Komparace top 10 hráčů s běžnou populací odlišného věku je poněkud zavádějící a 



bezpředmětné. 

ODBORNÝ A SPOLEČENSKÝ PŘÍNOS (0-10 bodů) 

 Zabývá se práce aktuálním/praktickým problémem? 

 Je práce z hlediska oboru přínosná? 
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Odborný a společenský přínos (slovní hodnocení) 

Bohužel je složité vymezit aktuálnost tématu, jelikož teoretická část práce nikterak nepojednává o 

stavu současného poznání v dané problematice. Jinými slovy nejsou zde informace ze současného 

výzkumu (v oblasti pohybových schopností a dovedností, motorické docility), které by jasně 

dokládaly a potvrzovaly aktuální důležitost.  

FORMÁLNÍ ÚROVEŇ PRÁCE (0-15 bodů) 

 Obsahuje práce všechny klíčové části? 

 Je práce zpracována v dostatečném nebo přiměřeném rozsahu? 

 Je práce logicky uspořádána? 

 Má práce dobrou jazykovou úroveň? 

 Je práce z formálního hlediska bez chyb? 

 Jsou správně používány zkratky? 

 Jsou obrázky, tabulky či grafika jasně a srozumitelně označeny a 

popsány? 

 Jsou přílohy řádně číslovány (označeny) a je na ně v textu řádně 

odkázáno (jsou-li obsaženy v práci)? 
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Formální úroveň práce (slovní hodnocení) 

V práci se dost často vyskytují věcné chyby, které z části připisuji cizí státní příslušnosti autora.. 

Literární přehled nemá jednotnou úpravu. Mimo to je formální úroveň práce v pořádku 

 



Doporučená klasifikace práce podle bodového ohodnocení 

Doporučený kvalifikační stupeň Bodové rozpětí pro bakalářské práce 

Výborně 100 - 81 

Velmi dobře 80 - 61 

Dobře 60 – 41 

 

 

Práci klasifikuji stupněm: Velmi dobře (lze měnit na základě kvality obhajoby práce) 

Slovní zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně: 

Práce po formální stránce splnila požadavky na ni kladené. Student prokázal schopnost 

vypracovat samostatně (s dílčím přispěním vedoucího práce) závěrečnou práci výzkumného 

zaměření. Bohužel práce obsahuje celou řadu více či méně závažných nedostatků napříč 

jednotlivými kategoriemi. Konkrétní nedostatky jsou uvedeny v textu výše. 

 

Práci doporučuji / nedoporučuji k obhajobě 

 

Otázky k obhajobě práce: 

1. Uveďte konkrétní případy přírůstků výkonnosti v pro fotbal stěžejních 

pohybových schopnostech a dovednostech (s ohledem na kapitolu 2.7 Senzitivní 

období). 

2. Uveďte konkrétní praktická doporučení s ohledem na hypotézy práce 

3. Jakou roli hrají použité testy v procesu „identifikace a selekce talentu“ s ohledem 

na věk testovaných. A jaké další hodnotící testy/měření jsou v tomto procesu 

často využívány ve fotbale? 

 

Místo a datum vypracování posudku     Podpis oponenta práce 

24.8.2020 Praha 


