
P O S U D E K OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE 

   

Jméno a příjmení studenta: Václav Kain 

 

Oponent: Mgr. Pavel Frýbort 

 

Téma práce: Srovnání herních ukazatelů v ději utkání 

 

Cíl práce: Porovnat herní výkon mezi úspěšnými a neúspěšnými mužstvy na MS 2010 a 

ověřit spolehlivost dat z Panini Digital System. 
 

1. Kritéria hodnocení práce: 

  

stupeň hodnocení 

výborně 
velmi 

dobře 
vyhovující nevyhovující 

stupeň splnění cíle práce 
 

x      

samostatnost posluchače 

při zpracování tématu   
    

logická stavba práce 
 

x 
 

  

práce s literaturou včetně 

citací  
x   

 

adekvátnost použitých 

metod  
x      

hloubka provedené analýzy 

ve vztahu k tématu  
x     

úprava práce (text, grafy, 

tabulky) 
x 

  
  

stylistická úroveň 
 

x     

  

 

2. Využitelnost výsledků v praxi, příp. teorii: Průměrná 

 

3. Připomínky: 

 Formální hledisko:  
Autor čerpal z 28 českých a 7 zahraničních zdrojů. Minimální počet citací je u DP 40 českých 

zdrojů.  

 Obsahové hledisko: 

Teoretická část je uspokojivě zpracována vzhledem ke sledované problematice. Přesto 

diplomat vzhledem k použité metodě (Panini Digital System) mohl detailněji zpracovat a 

následně komparovat vybrané položky z různých MS nebo ME. Autor dále zmiňuje 

Technický report a statistiky z MS a Castrol Index, které ovšem neobsahují žádná data. Cíl 

v abstraktu se liší od cíle na str. 33 – tudíž není zcela jasně vymezen. Navíc text, který je 



přiřazen k cíli práce, by měl být vzhledem ke svému obsahu v metodice. Metodika práce 

postrádá, jakoukoliv zmínku o použité metodě Panini Digital System a jednotlivých 

sledovaných ukazatelích! Výsledková část obsahuje množství grafů a tabulek, které se 

vztahují k pozorovaným proměnným. V závěru práce autor hodnotí jednotlivé položky a 

kriticky se vyjadřuje k používání Panini Digital System, ačkoliv zde není tento systém s ničím 

komparován. Dále autor uvádí, že sólový únik byl jeden ze znaků, který převažoval u 

úspěšných mužstev, ačkoliv výsledky na str. 63 toto vyvrací. 

 

 

Otázky k obhajobě: 

1. Z čeho vychází předpoklad, že analýza pomocí Panini Digital System není spolehlivá? 

2. Co znamená hodnota u grafů 1. skupina (19) a 2. skupina (37)? 

3. Které proměnné jsou z pohledu děje utkání pro praxi irelevantní? 

4. Z čeho vychází celkové hodnoty pro 1 a 2. skupinu v rámci sledovaných jevů? 

5. Vysvětlete: 

- Presink v metrech od branky 

- Odehrání míče ve vlastním pokutovém území 

6. Ve kterých proměnných se nejvíce lišila 1. a 2. skupina? 

 

  

4. Práce je doporučena k obhajobě. 

5. Navržený klasifikační stupeň: velmi dobře 
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