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Připomínky a otázky k obhajobě: 

Řešitel při tvorbě práce výrazně vycházel z tématu své bakalářské práce a rozhodl se zvětšit 

hloubku analýzy a rozšířit výběr proměnných. Rovněž konečné vyhodnocení dat a diskuze má 

úroveň, která zrcadlí požadavky diplomové práce. Autor se vyznačuje kvalitní, barvitou 

schopností písemného vyjadřování a dovednostmi pracovat s textem. 

 

Je využito cca 80 zdrojových písemností, což svědčí o rozsahu nastudovaných materiálů. 

Shodnost s ostatními texty stanovil program Turnitin na 12%. Autor si zvolil jako metodu 

sběru dat etologické pozorování videonahrávek zápasů, což je časově velmi náročný postup. 

Téma je velice atraktivní, protože odhaluje pozadí taktického řešení zápasů na vrcholové 

úrovni a svou podstatou může být cenným klíčem pro vylepšení tréninkových postupů 

výkonnostních sportovců. 

 

Vhledem k názvu, který byl pro práci zvolen, by se dalo očekávat, že bude práce operovat 

s mnohem širší paletou proměnných, které pro laika budou hůře čitelné, případně úplně 

skryté. Ukazatel pouhé četnosti úderů a vzdálenosti zdaleka neodpovídá veškerým prvkům, 

které se podílí na úspěchu v zápase a souvisí s termínem „boxerská škola“. Tento fakt spatřuji 

jako jeden z mála nedostatků.  Je však pochopitelné, že tak rozsáhlý sběr dat by byl tak časově 

náročný, že by přesahoval rámec pouze jedné diplomové práce. 

 

Otázka: 

Jaké další proměnné byste doporučil pozorovat svým následovníkům, kdyby se rozhodli vydat 

ve Vašich stopách, aby přispěli k málo probádané oblasti výzkumu „boxerská škola“? 
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