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1. Aktuálnost tématu, obsahová struktura práce, formulace problému a cíle 

práce. 

Práce řeší zajímavé a složité téma týkající se útočné fáze hry ve fotbale a je zaměřena na fotbalové 

situace založení, vedení a zakončení útoku. Zabývá se jak technickou, tak i taktickou stránkou útoků - 

zvolenými herními systémy v konkrétních situacích. Cíl i problémy práce jsou formulovány 

správně. Obsahově je práce vyvážená, jednotlivé kapitoly jsou adekvátní.  Práce je členěna do 

celkem 13 kapitol na celkem 70 stranách.  

2. Úroveň teoretické části, komplexnost analýzy zkoumaného problému, 

kvalita práce s literaturou (odkazy, citace, počet a druhy využitých 

informačních zdrojů apod.) 

Teoretická část práce je věnována vymezení základních pojmů a obecné charakteristice hry. Je zde 

definován herní výkon a jeho obsah. Dále jsou podrobněji rozebrány všechny prvky hry, které jsou pro 

její útočnou fázi důležité, tedy útočné herní činnosti jednotlivce, herní kombinace a herní systémy. 

Stylistická a jazyková úroveň bakalářské práce je dobrá. Rozsah uvedené literatury je aktuální 

– i když poněkud omezený (13 titulů + 23 internetové). Užití formy citací je v pořádku, autor 

prokázal schopnost pracovat samostatně a správně s odbornou literaturou.  

     

3. Formulace hypotéz, jejich provázanost na problémy a cíle práce. 

     Hypotézy odpovídají cíli práce a jsou formulovány správně. Provázanost na problémy 

práce je také zcela v pořádku.  

 

4. Metody testování hypotéz, jejich vhodnost a logika postupu práce. 

      Student použil k verifikaci hypotéz metodu pozorování a analýzu zkoumaných dat v rámci 

kvalitativního výzkumného šetření. Celkově logika a vhodnost postupu práce je bez výhrad a 

správná. 

   



5. Úroveň analýzy a interpretace výsledků (statistické zpracování, přehlednost 

výsledků, grafů, tabulek aj.), zaměření a úroveň diskuse. 

Výzkumná část práce analyzuje řadu videozáznamů z vybraných utkání, jsou zde sledovány využité 

útočné herní systémy a jejich specifika. Výzkum analyzuje úspěšnost jednotlivých herních systémů a 

hodnotí poměr zastoupení jednotlivých hráčských postů v založení a zakončení úspěšných útočných 

akcích. Výsledková část je zpracovaná podrobně grafickou formou včetně následné interpretace, která 

je podrobně argumentována v Diskuzi. V rámci popisu metodologie výzkumu by bylo vhodnější 

citovat poněkud aktuálnější odborné metodologické zdroje nikoliv jen Skalkovou (1983).  

6. Formulace závěrů (přiměřenost, jasnost, konkrétnost, stručnost, vazba na 

problém, cíl a hypotézy), přínos a využití výsledků. 

       Závěr práce je srozumitelně strukturován, je jasný a pregnantní.  V samotném závěru pak 

autor uvádí relevantní možnosti využití této práce především jako jeden z možných zdrojů 

informací trenérům a hráčům k zdokonalení útočné fáze hry. 

.     

7. Formální stránka práce (jazyková a stylistická úroveň, úprava, přehlednost 

textu, dodržení norem rozsahu práce, bibliografické citace apod.). 

      Formální stránka práce má je zdařilá má jen parciální nedostatky (několik překlepů apod.), 

celkově však rozhodně splňuje úroveň požadovanou na tento typ práce včetně rozsahu práce. 

Užití formy citací je v pořádku, autor prokázal schopnost pracovat samostatně a správně 

s odbornou literaturou. Stylistická a jazyková úroveň práce diplomové práce je v pořádku.

         

8. Celkové hodnocení práce (přehlednost, přístup a samostatnost autora při 

zpracování,  jeho informovanost o metodologii vědecké práce apod.). 

       Celkově hodnotím tuto bakalářskou práci pozitivně. Oceňuji odbornou úroveň autora 

v dané oblasti i jeho pečlivost, s jakou přistoupil k tvorbě této práce, jejíž zpracování 

vyžadovalo nepochybně značné úsilí. Práce splňuje kritéria kladená na úroveň bakalářské 

práce.  

Předkládanou bakalářskou práci k obhajobě DOPORUČUJI. 

 

Doplňující otázky k obhajobě: 

1) Uveďte jaké odborné zdroje z metodologie vědecké práce byste mohl použít kromě 

Skalkové citované v rámci Vaší práce? 

 

 

V Praze, dne 15. 5. 2012                                                    PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D. 

     

 


