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Práce je doporučena k obhajobě. 
 

Komentář k hodnocení práce: 

Formální a obsahové hledisko: 

Abstrakt - splňuje všechna doporučení. 

Teoretická část - autor BP zde charakterizuje problematiku sportovní přípravy kategorie 

starších přípravek. Kapitola je doplněna o problematiku pohybových dovedností a herních 

dovedností. Přesto zde není zmíněn detailnější rozbor teoretického základu sledované herní 

dovednosti tzn. obcházení soupeře. Nicméně lze konstatovat, že teoretická část BP splňuje 

svým obsahem a strukturou požadavky kladené na BP. 

Metodika – obsahuje všechny podmínky k realizaci šetření včetně volby metod, výzkumného 

souboru apod..  

Výsledková část – obsahuje tabulky, které přehledně informují o změnách ve výstupních 

proměnných. 

Diskuse - obsahuje verifikace hypotéz. Kapitola rovněž obsahuje komparaci dosažených 

výsledků s výsledky jiných studií. 



 

 

Navržený klasifikační stupeň: výborně – velmi dobře – dle průběhu 

obhajoby 

 

 

Otázky k obhajobě:  

1. Graficky vyjádřete celkové rozdíly ve všech sledovaných způsobech obcházení 

soupeře z hlediska četnosti a % úspěšnosti na obranné a soupeřově polovině 

hřiště. 

2. Demonstrujte krátký videozáznam (cca 5-10 sek.) porovnávaných způsobů 

obcházení. 

3. Jaká jsou doporučení do fotbalové praxe trenérům s cílem u hráčů osvojovat tuto 

dovednost na vyšší kvalitativní úroveň v parametrech a) vyšší četnost a b) vyšší 

% úspěšnost na útočné polovině? 
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