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Cíl práce 

 

Vytvořit přehled činnostního obsahu fotbalového brankáře v obranné 

fázi s míčem a bez míče a v útočné fázi s míčem a bez míče. 

Vedoucí bakalářské práce Mgr. Pavel Frýbort 

Oponent bakalářské práce Mgr. Jakub Kokštejn 
 

Rozsah práce   

stran textu 61 

literárních pramenů (cizojazyčných) 27 (6) 

tabulky, grafy, přílohy 9, 13, 1 
 

Náročnost tématu na 
úroveň 

výborně velmi dobře dobře nevyhověl/a 

teoretické znalosti   +  

praktické zkušenosti  +   

podkladové materiály (vstupní data) a 

jejich zpracování 
  +  

 

Kritéria hodnocení práce 

úroveň 

výborně 
velmi 

dobře 
dobře nevyhověl/a 

stupeň splnění cíle práce  +   

logická stavba práce  +   

práce s českou literaturou včetně citací +    

práce se zahraniční literaturou včetně 

citací 
+    

adekvátnost použitých metod +    

hloubka provedené analýzy  +   

stupeň realizovatelnosti řešení  +   

formální úprava práce (text, grafy, 

tabulky) 
+    

stylistická úroveň +    
Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 

 

 

Práce je doporučena k obhajobě.  
 

Navržený klasifikační stupeň: výborně 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doplňující komentář k hodnocení práce: Student prokázal schopnost samostatně pod vedením 

vedoucího vytvořit práci vědeckého charakteru. Z hlediska logické stavby práce není podle mého 

názoru správné řešit hlavní cíl práce v kapitole metodika práce.  



 

 

K práci mám následující připomínky:  

 Citace z roku 1954 – 1986 se mi zdají příliš staré, jistě existují novější práce poukazující na 

trendy v přípravě na brankářskou činnost ve fotbale. 

 Dobré by bylo uvést v teoretické části vybrané statistické přehledy četností brankářských 

činností z vrcholných turnajů, dále např., ve kterých činnostech brankáři nejvíce chybují a 

naopak. 

 Není vhodné tvořit obsah herních činností brankáře z vlastních zkušeností, když je již 

popsán řadou odborníků. 

 Chybí mi konfrontace výčtu činností se zahraničními autory, což by jistě bylo vhodné při 

tvorbě zmíněného obsahu. 

 Str. 38 – dělení podle směru na: vzhůru a podle roviny: do výšky – není to jedno a to samé?? 

 Diskuze je v podstatě přepis výsledků z výsledkové části a působí nezajímavým dojmem. 

Spíše by bylo vhodné zařadit tabulku uvádějící, co by kdo změnil a jestli by to autor 

akceptoval či nikoli a proč? 

 

 

 

 

Závěr oponentského posudku: Práci hodnotím jako zdařilou. Z hlediska využití výsledků práce 

pro tvorbu obsahu učiva do trenérské licence doporučuji konzultovat činnostní obsah s odborníky 

v oblasti vzdělávání trenérů. 

 

Otázky k obhajobě:  

1. V kolika letech začít se specializovaným tréninkem brankáře? 

2. Jakým způsobem dojde k zapracování připomínek dotazovaných brankářů do činnostního 

obsahu? 

 

 

V Praze dne 3. 1. 2012      Mgr. Jakub Kokštejn 

 


