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Analýza herního výkonu pivotů na ME 2008 v házené dorostenců 

(autor Ondřej Václavek) 

 

 

Volba tématu a rozsah zpracování odpovídají významu bakalářské písemné práce, která má 34 
stran textu včetně 10 tabulek a dvě přílohy (tabulka a DVD disk se 14 záznamy střeleckých  
akcí devíti vybraných hráčů ve funkci pivota). Autor se zúčastnil ME 2008 jako člen skupiny 
oficiálních pozorovatelů (kvantitativní záznam vybraných jevů) a následně kvalitativně 
analyzoval herní jednání vybraných hráčů ve funkci pivota (zejména v souvislosti se 
střeleckým zakončením) na základě DVD záznamů z jednotlivých utkání. To byl zajisté velice 
náročný a rozsáhlý úkol, při kterém bylo shromážděno velké množství údajů. Autorovi se 
však nepodařilo postavit zpracování a využití získaných dat na věrohodný teoretický základ. 
Použitý jazyk velmi často opouští pregnantní odbornou rovinu a přechází spíše do vágního 
(byť nadšeného) žurnalistického způsobu vyjadřování. To vadí zejména v kapitole "Cíle a 
úkoly práce". Metodologická neujasněnost je pak patrně příčinou celkové roztříštěnosti textu 
a občasných opakování. 
Následně uvádím některé z věcných nedostatků: 

- V abstraktu autor uvádí, že "roste také technická a fyzická připravenost a odolnost", 
ačkoliv to v práci neřeší a nemá pro to žádné důkazy. 

- Na str. 23 zmiňuje "připravené předpisy" (snad formuláře) pro záznam akcí 
sledovaných na DVD. Tyto "předpisy" však nejsou nijak prezentovány. 

- Na str. 28 se odvolává na "vymezenou zónu pro hru pivotů", nikde však tento prostor 
nedefinuje. 

- Některá výroky jsou rozporné, např. na str. 29 ("to vše dokázal za 130 minut z 
celkových 420, které strávil na hrací ploše"). 

- Tabulkové údaje o pivotech postrádají některá důležitá a snadno zjistitelná data 
(tělesnou výšku a hmotnost, délku odehrané doby, případně podíl na celkovém počtu 
gólů dosažených daným družstvem).  

Z formálního hlediska lze vytknout některé formulační neobratnosti a drobné překlepy 
zaviněné pravděpodobně tím, že se autor spoléhal na automatické opravy a konečný text již 
znovu nepřečetl.  
Na některé z menších nedostatků upozorním autora v průběhu obhajoby, ke které, přes výše 
uvedené, tuto bakalářskou práci připouštím. V jejím průběhu bych ze strany autora uvítal 
reakci alespoň na některé z mých připomínek. 
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