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Kritéria hodnocení práce 
Známka 

1 2 3 4 

Adekvátnost/současnost tématu  x   

Kvalita formulace výzkumného cíle/problému  x   

Adekvátnost použitých metod  x   

Splnění cílů práce  x   

Přínos závěrů práce pro obor   x  

Práce s odbornou literaturou   x  

Interpretace získaných výsledků   x  

Formální a stylistická úroveň   x   

Vedoucí práce: Hodnocení úrovně spolupráce   x  

 

☒ Práce je teoretickou literární rešerší 

☐ Práce obsahuje vlastní empirické výsledky 

 

 

Slovní hodnocení: 

Téma práce (předmět rešerše, cíle empirického výzkumu) 

Už název práce zcela nereflektuje obsah. Když zkoumáme vliv, musíme použít formu 

experimentu. Jiným způsobem se míra vlivu zkoumat nedá. 

 

Práce stanovuje kvalitní a aktuální cíl, avšak je známo, že v konkrétní problematice je 

dohledatelných relativně málo zdrojů. Splnění nároků tedy klade velké nároky na schopnost 

konstrukce argumentů a přejímání výsledků vědeckých šetření z jiných odvětví. 

 

Struktura (členění práce) 

Práce je strukturovaná do dvou kapitol. Některé podkapitoly by si však zasloužili vyšší 

úroveň. Tento fakt budí dojem nepřehlednosti. 

Práce se svým rozsahem blíží ke spodnímu limitu, což způsobuje dojem šití horkou jehlou. 

Dvě základní kapitoly (charakteristika fotbalu a charakteristika upolů by si zasloužily větší 

rozsah co do rešerše vědeckých článků. 

Spojovací kapitola 1.4, která má odargumentovat spojení dvou diskutovaných odvětví, by 

rovněž mohla být více rozsáhlá. Zejména v oblasti fyziologických účinků. 

Kapitola 1.7 popisuje typy soubujů ve fotbale. Není však zřejmé co to má co dělat s úpoly. 

Případně jestli tomu trénink úpolů má zamezit, nebo vybavit hráče dovednostmi, aby v nich 

byli úspěšnější. Autor se k tomu poté už nevrací. 

 

 

☒ školitelský posudek 

☐ oponentský posudek 
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Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 

Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
Autor použil 42 zdrojů. V seznamu použité literatury je nekonzistentní tendence střídání 

citačních norem.  

 

Program Turnitin ukazuje shodu 21 %. 

Adekvátnost použitých metod (soubor, nástroje, sběr a zpracování dat): 

Autor v abstraktu uvádí, že používá zevrubnou rešerši, což podle mého názoru není 

dostatečně kvalitní metoda pro závěrečnou práci. Ve výsledcích však uvádí rešerši 

důkladnou.  

 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafická úprava, jazyková úroveň) 

Tím, že autor vytisk práci oboustraně ukázal, že nestrávil moc času studováním 

metodického pokynu. Nepovažuji to však za chybu, spíše oceňuji ekologické smýšlení. 

Použití tučného písma v textu je rovněž neobvyklé. Absence odsazeného prvního řádku 

v odstavci hodnotím jako drobný detail. Z hlediska další formální úpravy považuji práci za 

velmi kvalitní. 

 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení 

Autor zpracoval text relativně povrchně, ač si uvědomuji, že hlubší analýza je velmi tvrdý 

oříšek, zvláště pro úroveň BP. V doporučení pro praxi autor navrhuje specifická fotbalová 

cvičení s lapami. Cvičení zcela určitě mají efekt, nicméně rozsah pouze 6 cvičení se jeví 

jako skromný. Chybí další méně specifická a více úpolová cvičení. 

 

Známka bude vyhodnocena s ohledem na kvalitu obhajoby. 
 

 

Otázky a připomínky k obhajobě:  

 

1) V diskuzi se konfrontujete s Khunem (2018). Jaká nová zjištění či přínos pro 

fotbalovou praxi představuje Vaše práce? 

2) Rovněž uvádíte možnost dalšího výzkumu: ověření efektu úpolové průpravy v praxi. 

Jakým způsobem byste opravdu kvantifikoval vliv?  

 

 

Práce    je doporučena k obhajobě 
 

 

 

 

 

 

Hodnotitel práce: 
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