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Průběh obhajoby: Student, Matyáš Kubů,
představil komisi téma své práce, význam řešeného problému a
důvody výběru, peripetie, které ho při tvorbě provázely a závěry,
které byly v rámci práce formulovány. Téma bylo velmi aktuální a
významné z hlediska zkoumání tréninkových postupů ve fotbale.
Student tedy prokázal schopnost syntetického vědeckého myšlení.
Téma bylo však rovněž velmi náročné na vyhledávání relevantní
literatury. Vzhledem k nárokům se autorovi nepodařilo nashromáždit
rozsáhlou sumu zdrojů. Komise shledala některé kapitoly jako
povrchně vypracované. Místy působila v teoretické části jako stručný
přehled. Formálně se však práce vyznačovala dobrou kvalitou.

Otázky z posudků:
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?
3) Na základě jakých konkrétních zjištění z odborné literatury
navrhujete zmíněné cviky? A z jakého důvodu jich navrhujete pouze
6?
4) Pro jakou věkovou skupinu jsou uvedené cviky? Toto není v práci
uvedeno. Práce s „přiměřeným odporem“ při používání lapy
vyžaduje trochu „dospělejší“ empatie vůči
soupeři, aby mohl provádět efektivně fotbalová cvičení.
5) Autorův názor, že by úpoly mohly pomoci hráčům kategorie
U17-U19 vpracovat se do „dospělého fotbalu“ není nikterak
podložen na důkazech. Proč si toto myslíte?
V jakých věkových kategoriích se úpoly využívají (tam kde je to
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systematicky začleněno do metodiky tréninku ve fotbalu)?

Na otázky byl student schopen reagovat, ač s drobnými nedostatky.

Po posouzení kvality obhajoby, kvalit a nedostatků předložené práce
byl výkon vyhodnocen jako dobrý.

Výsledek obhajoby: dobře (3)
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