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Zhodnocení formální stránky: 

Předložená diplomová práce má rozsah 94 stran, je členěna do 10 kapitol, obsahuje 21 

obrázků, 14 tabulek a 9 grafů. Rozsahem splňuje požadavky kladené na diplomovou práci. 

Z hlediska typografických nedostatků není celá diplomová práce vůbec zarovnána do bloku. 

Při používání formy citací se diplomant dopustil některých zásadních citačních chyb. 

Především není vůbec uveden zdroj citace u mnoha kapitol, ač je zcela evidentní, že se 

nejedná o vlastní myšlenky autora (např. kap. 3, 3.1, 3.2, 3.3...). V diplomové práci nejsou 

přímé citace psány kurzívou, což je chyba. Stylistická a jazyková úroveň práce je (kromě 

občasných stylisticky neobratných formulací – str. 78 apod.) vyhovující. Rozsah uvedené 

literatury a zdrojů (29 titulů z toho 10 internetových) je aktuální, dostačující a akceptovatelný, 

autor prokázal schopnost samostatně pracovat s literaturou. 

Zhodnocení tématu práce: 

Téma práce zaměřené na problematiku Kombinační hra ve fotbale a její bránění je 

zajímavé a praktické, byť je orientováno do úrovně vrcholového sportu. Z předložené práce 

vyzařuje zřetelná hluboká erudice a zájem o tuto oblast, osobní zaujetí, angažovanost i 

nadšení autora v dané oblasti. 

Zhodnocení cílů a úkolů práce: 

Cíl předkládané diplomové práce (DP) je formulován stručně, srozumitelně a byl 

splněn. Úkoly práce jsou chronologicky i obsahově správně. Zvolená metodika (včetně 

použitých výzkumných metod pozorování, interview) je bez výhrad, kromě opomenutí 

uvedení metody analýzy a syntézy zkoumaných dat, kterou diplomant ve výzkumném šetření 

přitom také použil. Hypotézy jsou však formulovány jako výzkumné otázky, což se zřejmě 

autor nechtěně spletl (či nerespektoval doporučení vedoucí práce) a místo toho, aby je nazval 

jako výzkumné otázky, napsal je jako hypotézy (mj. výzkumná otázka pouze zjišťuje 

odpověď na zvolené tvrzení ano-ne. Hypotéza je oproti tomu tvrzení, které totiž podrobněji 

rozvádí základní orientací výzkumu, vede linii celého výzkumu, musí se dát empiricky 

zkoumat, odráží totiž vztah mezi výzkumnými proměnnými – závislými a nezávislými 

proměnnými, které jsou kategorizovatelné a kritériem správnosti hypotézy je konstrukční 



validita, testovatelnost i relevantnost.), proto je budu chápat jako výzkumné otázky, a budu to 

akceptovat pouze jako chybu formální (z hlediska chybné formulace názvu) a nikoliv 

obsahovou-věcnou (jinak bych nemohl doporučit práci k obhajobě). V tomto případě jsou 

tedy vědecké otázky formulovány správně, jsou v logické návaznosti a v souladu s cílem 

práce.  

Zhodnocení obsahové stránky:  

Jednotlivé kapitoly práce jsou přehledné, logicky strukturované. Výzkumným 

vzorkem pro sledování kombinačního způsobu hry a jeho nácviku byl starší A dorost SK 

Slavie Praha a jeho 8 tréninků. Součástí výzkumu bylo zaznamenání důležitých tréninkových 

činností rozvíjejících kombinační způsob hry. Následně bylo analyzováno využití těchto 

nácviků, přenesených do utkání 1. ligy ve 4 utkáních. V interview byly položeny asistentovi 

trenéra Jaroslavu Knyplovi otázky, ohledně problematiky kombinační hry ve spojitosti 

s českými podmínkami. K dalšímu zkoumání bránění kombinační hry bylo použito 8 

videozáznamů z nejvyšší úrovně (Liga mistrů a mezistátní utkání – kvalifikace EURO 2012 

ČR-Španělsko). 

Z uvedených výsledků vyplývá, kombinační způsob hry je, náročný na fyzickou 

kondici, na souhru celého týmu, klade vysoké požadavky jak na individualitu jedince a jeho 

technickou úroveň, tak na celý kolektiv a doba nácviku potřebná ke zvládnutí tohoto způsobu 

hry je v horizontu měsíců, přičemž ji v zápase může negativně ovlivnit určitá proměnná jako 

např. počasí či kvalita hrací plochy. Na základě výsledků šetření autor došel k závěru, že 

nejčastější způsob bránění kombinační hry na nejvyšší úrovni, je v rozestavení 4-5-1. 

Výsledky výzkumného šetření, které autor prezentuje v podobě přehledných grafů, tabulek, 

popisu pozorování a následné interpretace jsou zajímavé, odpovídají výzkumnému charakteru 

práce. Diplomant pak závěry své práce shrnul do kapitoly Doporučení pro trenéry.  

Výsledné zhodnocení práce a závěr posouzení: 

Předložená práce přes dílčí výtky splňuje podmínky a nároky kladené na diplomovou práci a 

doporučuji předloženou práci k obhajobě. 

Hodnocení: 

VELMI DOBŘE  

Výsledné hodnocení ovlivní to, jak se autor vyrovná s danými připomínkami, a jak zodpoví 

doplňující otázky. 

 

 

 

 

 



Doplňující otázky k obhajobě: 

1) Vyjádřete se k připomínkám oponenta práce. 

2) Jaká by mohla být příčina pouze průměrné úrovně rychlosti pohybu při práci s míčem 

jednotlice i následné rychlosti a přesnosti kombinační hry mužstva v porovnání s 

předními evropskými fotbalovými velmocemi, za kterými český fotbal v této oblasti v 

současnosti  zřetelně zaostává - a napadá Vás event. nějaké východisko? 

 

  

V Praze, dne 15. 8. 2011                                                    PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D. 
 

 

 

 

  

 


