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teoretická fundovanost autora x    
formulace cílů práce   x  
adekvátnost použitých metod   x  
celkový postup řešení   x  
práce s daty a informacemi   x  
hloubka provedené analýzy   x  
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práce s odbornou literaturou x    
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Připomínky a otázky k obhajobě: 
Diplomová práce je zpracována pouze na 20 stranách textu . Zvolené téma je v současné 
době vysoce aktualní. Autor se však podle mého názoru dopustil některých velni 
závažných chyb.  
V prvé řadě porovnává utkání v rozdílných podmínkách hrané v domácím prostředí a 
na hřišti hostí. Dále pak pracovní hypotézy jsou formulovány zavádějícím způsobem. 
Hledat vztah mezi videoanalýzou a vývojem skore v utkáních je velmi odvážné. 
 Po formální stránce je práce na hranici akceptovatelnosti zejména pro svůj rozsah. 
Přesto je podle mého názoru schopna obhajoby. Otázky na autora práce se budou týkat 
:1. Vztahu mezi vývojem skóre a videoanalýzou. 2. Rozdílností utkání v domácích 
podmínkách a na ledě soupeře. 
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