
Oponentsky posudek na diplomovou praci Marka Bfecky

Tema prace: Kvalitativni a kvantitativni vyzkum cinnostnich struktur hrdce fotbalu elitni

vykonnosti

Pfipominky (struktura, formalni a obsahove hledisko prace):
Diplomova prace obsahuje celkem 89 stran pfehledneho textu vcetne pfilohy. Teoreticka

cast obsahuje 21 stran a vysledkova cast 35 stran. Na dalsich 15 stranach uvadi autor
doporuceni pro aplikaci do praxe a diskutuje zjistene vysledky. V praci se autor pokousi
pomocf observacni analyzy (kvalitativni i kvantitativni) zjistit pozadavky na hracskou pozici
krajniho obrance (hrac elitni vykonnosti) a zjistene vysledky aplikovat do treninkovych
jednotek.
Teoreticka cast

Pfehledne je zde uvedena problematika tykajici se stanoveneho cile prace. Jsou zde
detailne zpracovany poznatky o tymovem a individualnim hernim vykonu ve fotbale. Dale je
zde uveden obsah hry v podobe hernich cinnosti jednotlivce, hernich kombinaci a hernich
systemu. Zejmena herni cinnosti jednotlivce (obranne, utocne) uzce koresponduji s cilem
prace.

Poznamky:
• V uvodu by se mel autor venovat pfiblizeni zkoumane problematiky a uvest duvody,

ktere ho vedly k vyberu tematu.
• Kapitola o slozkach sportovniho treninku se mi zda vzhledem k cilum prace zbytecna.
• Chybi mi zde kapitola, ktera by pfiblizila ctenafi poznatky ci soucasne trendy tykajici se

hracske funkce krajniho obrance ve fotbale.
Vyzkumna cast

Srozumitelne a jasne je stanoven cil prace - stanovit pozadavky na hracskou funkci
krajniho obrance ve fotbale. Pfehledne jsou dale zpracovany ukoly prace a metodika.

• Hypotezy jsou vseobecne a neobsahuji konkretni pfedpoklady.
• Kategorialni system pusobi nepfehledne a zmatecne. Jednotlive sledovane jevy by mely

byt lepe kategorizovany (pfehledne sefazeny) a popsany.
Vysledkova cast

Jsou zde graficky zachyceny veskere herni situace, kterych se ucastni sledovany hrac, a
ktere odpovidaji sledovanym jevum. Jedna se o obranne a utocne cinnosti jednotlivce ajeho
tymovou kooperaci.

Poznamky:
Aplikace do praxe

Jsou zde pfehledne uvedeny feseni pro dane herni situace (obranne herni cinnosti
jednotlivce), ve kterych se jedna o nacvik hernich dovednosti, zejmena po strance takticke.
Tyto jsou urceny pro krajniho obrance.
Diskuze

Jasnym a srozumitelnym konstatovanim vysledku prace jsou zde zodpovezeny cile, ktere si
autor na zacatku prace stanovil.

• V casti diskuze postradam obsahlejsi diskuzi vysledku, zejmena vlastni nazory a
pfipominky ci poznatky a nazory odborniku na danou problematiku, konfrontaci
vysledku s jiz existujicimi zjistenimi. To by melo byt podstatou diskusni casti.

• Komparace ziskanych udaju s hypotezami neni v tomto pfipade objektivni. Je neucelne
a bezpfedmetne.
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