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Autor diplomové práce si téma zvolil na základě svého dlouholetého zájmu o fotbal. 
Cíl práce autor vhodně formuluje na základě přiměřeně konstruovaných problémových 
otázek. Za vhodně formulované považuji též úkoly práce.

Teoretická část práce je zpracována vyčerpávajícím způsobem a vytváří dobré 
předpoklady pro realizaci výzkumu. Autor vychází při jejím zpracovávání z dostatečného 
množství odborné literatury a náležitě ji v textu cituje.

Výzkumná část práce je uvozena formulací devíti pracovních hypotéz, které 
navzájem logicky navazují a vycházejí z formulace cíle diplomové práce i z problémových 
otázek. Za vhodný považuji i postup práce z pohledu zkoumání kombinační hry i jejího 
bránění. Vhodně byl zvolen i výzkumný vzorek a základní výzkumné metody. Za přiměřený 
považuji i způsob prezentace výsledků výzkumu, podobně jako přehled použitých cvičení a 
her v tréninkovém procesu. Stěžejní částí práce jsou rozbory utkání v rámci analýzy 
pozorování bránění kombinační hry. Způsob prezentace výsledků, včetně jejich grafického 
vyjádření, považuji za velmi zdařilý.

Diskuze je rozdělena do šesti podkapitol. Je věcná a srozumitelná, za stěžejní 
považuji charakteristiku ideálního modelu bránění kombinační hry. 

V Závěrech autor po krátké rekapitulaci splnění úkolů a cílů práce konkretizuje 12 
doporučení – závěrů, týkajících se tréninku kombinační hry a jejího bránění. Jsou logickým 
vyústěním výsledků výzkumu a v praxi mohou posloužit trenérům ke zkvalitnění tréninku. 

Autor diplomové práce vycházel z dostatečného množství informačních zdrojů a 
náležitě je v práci cituje. Po obsahové i formální stránce práce splňuje veškeré požadavky na 
ni kladené. Drobnou chybou je použití teček za posledními číslicemi v číslování kapitol v 
obsahu i v textu práce. Práci doporučuji k obhajobě.

Hodnocení:   

Otázka: V jakém věku hráče lze úspěšně přistoupit k nácviku bránění kombinační hry a jaké 
   výkonnostní předpoklady musí hráči pro úspěšné zvládnutí této činnosti mít?

V Brandýse nad Labem 4.8.2011 PaedDr. Ladislav Pokorný


