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Klasifikace:
1. Aktuálnost tématu, obsahová struktura práce, formulace problému a cíle
práce.
Výběr tématu je aktuální, neboť v současném moderním fotbale je stále více
uplatňován vědecký přístup hodnocení hry a jejích úseků. Bakalářská práce je
vhodně členěna, její struktura odpovídá potřebám bakalářské práce. Autor si
vhodně formuloval problémové otázky a v kontextu s nimi stanovil hlavní i dílčí
cíle práce.
2. Úroveň teoretické části, komplexnost analýzy zkoumaného problému,
kvalita práce s literaturou (odkazy, citace, počet a druhy využitých
informačních zdrojů apod.)
V teoretické části se autor věnuje vymezení základních pojmů a charakteristice
hry. Definuje pojmy související s obranou ve fotbale, její druhy a obsah,
rozebírá prvky hry důležité pro obrannou fázi hry, definuje obranné herní
činnosti jednotlivce, herní kombinace a herní systémy. Využívá dostatečného
množství informačních zdrojů literárního i internetového typu a náležitě je
v textu práce cituje.

3. Formulace hypotéz, jejich provázanost na problémy a cíle práce.
Pro realizaci výzkumu si autor formuluje šest pracovních hypotéz, které plně
korespondují s formulací problému i cílů práce.
4. Metody testování hypotéz, jejich vhodnost a logika postupu práce.
Pro testování hypotéz autor realizoval výzkum založený na dotazníkovém
šetření doplněném strukturovaným rozhovorem se zkušeným trenérem. Obě
výzkumné metody považuji za přiměřené potřebám bakalářské práce. Postup
práce je logický a vhodný.

5. Úroveň analýzy a interpretace výsledků (statické zpracování, přehlednost
výsledků, grafů, tabulek aj.), zaměření a úroveň diskuse.
Interpretace výsledků výzkumu je na velmi dobré úrovni, výtečně přehledné je
jejich grafické vyjádření. Pro potřeby práce vyhovuje statistické zpracování
procentuálním vyjádřením. Práce je doplněna deseti návrhy tréninkových
cvičení na rozvoj obranných herních činností jednotlivce, herních kombinací a
herních systémů včetně ofsajd systému. Diskuze je věcná a logická, přehlednost
a její provázanost je na velmi dobré úrovni. Její součástí je verifikace hypotéz.
Čtyři autor přijímá a dvě zamítá.
6. Formulace závěrů (přiměřenost, jasnost, konkrétnost, stručnost, vazba na
problém, cíl a hypotézy), přínos a využití výsledků.
Závěry jsou formulovány velmi jasně a pregnantně. Jsou strukturovány
a vztaženy k cílům a problémovým otázkám. Výsledky výzkumu jsou velmi
konkrétní a mohou přispět ke zkvalitnění tréninku obranné fáze hry ve fotbale.
Práce je využitelná jako studijní i metodický materiál pro začínající trenéry
fotbalu.
7. Formální stránka práce (jazyková a stylistická úroveň, úprava, přehlednost
text, dodržení norem rozsahu práce, bibliografické citace apod.).
Formální stránka práce je na velmi dobré úrovni, stylistická i jazyková úroveň
odpovídá potřebám bakalářské práce. Autor splnil požadované normy pro
zpracování práce, použil dostatečné množství informačních zdrojů a náležitě je
v textu cituje.
8. Celkové hodnocení práce (přehlednost, přístup a samostatnost autora při
zpracování, jeho informovanost o metodologii vědecké práce apod.).
Práce plně odpovídá požadavkům na bakalářskou práci, autor pracoval
samostatně, dbal všech připomínek vedoucího práce a prokázal schopnost
vědecky pracovat.
Práci k obhajobě doporučuji.
Návrh klasifikace:
Otázky k obhajobě: 1) Proč se v současném moderním fotbale stále více
uplatňuje zapojení co největšího počtu hráčů do obranné fáze hry?
2) Jaké vlastnosti, schopnosti a dovednosti jsou pro
úspěšnou defenzivní hru u fotbalisty důležité?
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