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Oponentsky posudek na diplomovou praci Pavla Durana

Temaprdce: Srovndvaci analyza hernich dovednostiv nohejbale

Oponent diplomove prace: Mgr. Jakub Kokstejn

Pfipominky (struktura, formalni a obsahove hledisko prace):
Diplomova prace obsahuje celkem 58 stran textu vcetne pfiloh. Teoreticka cast obsahuje

17 a vyzkumna cast 28 stran. Autor se venuje analyze hernich dovednosti v nohejbale,
konkretne porovnavani a rozdilum v technice smece vnitfni stranou nohy u hracu rozdilnych
vykonnostnich urovni v nohejbale.

Teoreticka cast
Zohlednuje danou problematiku, nastinuje historii nohejbalu a organizacni strukturu, dale

se venuje rozboru sledovaneho cile prace — smeci vnitfni stranou nohy z hlediska techniky a
fyziologickych zakladu. Detailne popisuje kinematickou analyzu pohybu a techniku jejiho
zaznamu, coz je stezejnim bodem vzhledem k jeho cilum a zamerum prace.
Poznamky:

• Popis pouze sledovane techniky zakonceni, chybi mi zde nejake statisticke udaje ci
dosavadni analyzy, ktere hovofi o smeci vnitfnim nartem nohy (napf. % uspesnost
v zakonceni, % zastoupeni oproti ostatnim technikam ve smeci ci zakonceni).

• Chybi zminka o systemu soutezi v nohejbale v CR. Laik nevi, ktera soutez je nejvyssi a
ktera nejnizsi a kolik jich je celkem. Jsou nektere profesionalni?

Cile a ukoly prace
Cil prace jejasne nastinen, avsak zminovane sledovane promenne by meli byt povazovany

za dilci cile, ktere slouzi pro objasneni cile hlavniho a meli by byt soucasti kapitoly dilci cile,
kde by meli byt uvedeny.
Poznamky:

• Prace takovehoto typu (analyticke, srovnavaci studie) by meli jiste obsahovat hypotezy.
Pfedpoklady ci domnenky, ktere by se autor mel v nasledujici kapitole snazit potvrdit
ci vyvratit, vsak zde chybi.

Metodologie
Autor zde popisuje pfehledne a srozumitelne jednotlive kapitoly tykajici se vlastniho

mefeni. Jasne jsou zde uvedeny ,,kriticka mista" a sledovane jevy, ktere autor sleduje a
zaznamenava. Pfehledne je zde take nastineno testovani jednotlivych probandu.

Vysledkova cast
Pfehledne jsou zpracovany vysledky jednotlivcu a take souhrnne vysledky umoznujici

interindividualni porovnavani jednotlivych testovanych osob. Kvantitativni data jsou zde
doplnena kvalitativnim hodnocenim jednotlivcu. V souhrnne analyze jsou nasledne
porovnavany rozdily mezi hraci vyssich a nizsich vykonnostnich urovni.
Poznamky:



V tabulkach chybi jednotky mefeni.
U grafu 2 je v kvalitativnim hodnoceni uvaden prumerny uhel svihove DK 165s pro

brace 7, 9, 8, 4, 5, ale hraci 9 a 4 maji podle grafu tento uhel pouze 160s !!!
V kvantitativnim hodnoceni autor hodnoti jednotlive sledovane jevy, ale nikde v praci

nejsou kriteria pro vetsinu ze sledovanych jevu. To znamena, ze hodnoti subjektivne,
avsak objektivni kriteria zde postradam. Napf. uvadi, ze nektere uhly segmentu jsou
prumerne, ale co to znamena prumerne?? Co je napf. kriteriem spravnosti pro vysku
zahravani smece?? V teoreticke casti by meli byt vjednotlivych bodech zachyceny
kriteria spravnosti pro jednotlive sledovane jevy!!

Diskuze a zaver
Jasnym a srozumitelnym konstatovanim vysledku prace jsou zde zodpovezeny cile, ktere si

autor na zacatku prace stanovil. Tez jsou zde naznaceny vyvozene zavery pro trenerskou
praxi.

• V casti diskuze postradam obsahlejsi diskuzi vysledku, zejmena vlastni nazory a
pripominky ci poznatky a nazory odborniku na danou problematiku, konfrontaci
vysledku s jiz existujicimi zjistenimi.

Zaverecne hodnoceni prace:
Pfes veskere poznamky praci hodnotim pozitivne a doporucuji k obhajobe.

Otazky:

1. Jak se od sebe odlisuji jednotlive discipliny v nohejbale z hlediska hernich dovednosti
hracu?

2.Na zaklade 'ceho a jak bylo provedeno rozdeleni jednotlivych segmentu pro nasledne
ziskani jednotlivych uhlu?

3. Jaka jsou kriteria spravnosti pro vysku zahrani smece?
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