
Oponentský posudek na diplomovou práci Bc. Ondřeje Václavka

Analýza součinnosti spojka – pivot na ME 2088 v házené dorostenců

83 stran, abstrakt v jazyce českém a anglickém, 9 obrázků a 2 tabulky v textu, 34 odkazů 
v seznamu použité literatury (včetně odkazů na internetové zdroje), 9 stran přílohy a 2 DVD 
nosiče se záznamy pozorovaných jevů

   Analýzy herního výkonu patří k nedílným součástem odborně profesních ale i jinak 
pojatých aktivit v široké oblasti teorie a didaktiky sportovních her. Globálně vzatým cílem 
těchto analýz je objektivizace herního výkonu. V užším - lokalizujícím slova smyslu jde o
tvorbu charakteristik se snahou identifikovat vlastnosti, rysy, závažné projevy …, které by 
umožnily jak teorii, tak zejména praxi lépe operovat se skutečnostmi, které se týkají 
frekventovaného pojmu „efektivita“. Záměry takových realizací jsou pochopitelně různé (bez 
ohledu na specifika jednotlivých sportovních her) a této různosti také odpovídá značná šíře 
námětů a jejich zpracování. Naopak při hledání společných znaků se nejčastěji upozorňuje na 
metodu sběru dat postavené na pozorování.

   Cíl předložené diplomové práce je stanoven takto: „Zanalyzování útočných kombinací 
spojky a pivota na ME v Brně 2008, zjištění prostorového rozmístění spolupráce spojky a 
pivota a porovnání vývojových trendů v dorostenecké, juniorské a mužské kategorii“ (viz 
Abstrakt). Tento cíl je formulován v práci pouze jedenkrát a jako součást jejího shrnutí. 
Nicméně čtenáři práce umožňuje alespoň částečnou orientaci v problematice, která je
podstoupena k řešení.

   Práce má tradiční, opodstatněnou strukturu. Na „povinný“ úvod navazuje část teoretických
východisek, která jsou prostřednictvím poměrně bohaté literární rešerše zpracována zejména v 
aspektech systematizace a klasifikace herních činností. Důraz je přikládán popisu a rozboru 
útočných kombinací, což je s ohledem na předmět výzkumu nanejvýš správné a logické. 

   Navazuje metodologická část. Tato část práce se podrobně zaobírá jednak aplikovanou 
metodou sběru dat (nepřímé pozorování) a jejich evidencí v tzv. záznamových formulářích, 
jednak kategorizací pozorovaných jevů. Velmi detailně jsou dále prezentovány výsledky, a 
sice v části označené jako Výsledky analýz. Bedlivější pátrání v této části nás přivádí 
k názoru, že jde o relativně zdařilý pokus manipulace s kvantitativně pojatými daty 
v propojenosti s jejich vyjádřením deskriptivně interpretační cestou. V rámci realizace
charakteristik a hodnocení herního výkonu je takový postup vysoce ceněný, neboť se 
nespokojuje toliko s konstatováním výskytu určených fenoménů a jejich efektivity, ale snaží 
se o jejich zdůvodnění. Dlužno podotknout, že teorie výzkumu (nautika, epistemologie) se o 
takovém postupu zmiňuje výrazem „triangulace“. 

   Nutnost vyslovit celkové hodnocení práce, kterou uzavírají pasáže věnované diskusi, 
závěru, přehledu použité literatury a přílohám, nás přivádí poněkud do rozpaků. Práce má 
bezpochyby velmi dobrou úroveň. V tomto směru vyzdvihujeme volbu námětu a důslednost,
s jakou byl tento námět vystaven zpracování. S tím nepochybně souvisí i další – spíše latentní 
vlastnost, a tou je pracnost. Svědčí o tom nejenom 56 (!) odpozorovaných a analýzám 
podrobených utkání, ale také vypracování  dvou audiovizuálních pomůcek … jako dokreslení 
řešeného problému.  Jen dobře zasvěcený odborník si dokáže představit, co to obnáší.           

   Na druhou stranu působí práce komplikovaně v důsledku některých nejasností. Pokusíme se 
o stručné vysvětlení, zdůvodnění, a to v bodech představujících určitou chronologii: 



1/ V teoretických východiscích postrádáme alespoň zmínku o realizaci a záměrech analýz 
herního výkonu, možnostech vytváření těchto analýz  a o uplatnění/uplatňování jejich 
výsledků. Obecně vzato se tak vytrácí význam těchto analýz pro teorii a didaktiku sportovních 
her; v přeneseném smyslu na předloženou práci se pak může objevovat dojem o 
samoúčelnosti řešení zvoleného problému;

2/ Není vytčený cíl práce. (Formulace cíle se vkládá buď do samostatné pasáže, nebo do 
úvodu části pojednávající o metodách … a v podstatě jako vyústění teoretických východisek.
Zpravidla se také uvádějí úkoly, které z cíle vyplývají pro řešení, případně vědecká otázka a 
hypotézy). To značně snižuje prvotní orientaci v písemném elaborátu a nebýt formulace 
v abstraktu, pak čtenář jen velmi složitě odkrývá tajemství řešeného problému;

3/ Metodologická část práce je upnuta na metodu sběru dat a na kategorizaci sledovaného 
fenoménu. Nehledě na výzvu k polemice o „nepřímém pozorování“ se tato část vůbec 
nezmiňuje o postupu, který nutně musí následovat. Máme na mysli metodu zpracování
získaných – odpozorovaných (evidovaných) údajů. Nejsou také upřesněny vztahy mezi 
kvantitativně vyjádřenými ukazateli. Z toho potom pro čtenáře vyplývá jednak nesmírně 
obtížná až neschůdná orientace v konstatovaných výsledcích, jednak těžká pochopitelnost či 
srozumitelnost těchto výsledků, nota bene jsou-li ještě doprovázeny – najednou – deskriptivně 
interpretační notací;

4/ Orientaci ve výsledkové části, její pochopitelnosti a srozumitelnosti neprosívá dále 
skutečnost, že (tabulkové) přehledy získaných údajů a jejich matematicko statistické 
zpracování se uvádějí nikoli v textu, ale zvlášť – v příloze. Větší názornosti těchto přehledů 
by také prospělo např. grafické ztvárnění;

5/  Z čistě formálního hlediska není příliš jasné číslování obrázků a tabulek v práci.

   Práci doporučujeme k obhajobě, a to s připomínkou, že uvedené body se mohou stát, resp. 
zcela nepochybně stanou předmětem jejího jednání. Práce vyzařuje velkou erudici diplomanta 
v dokončované specializaci, ale vyznívá tak, že to, co je srozumitelné pro něho, musí být 
stejně srozumitelné i pro ostatní. Nám dalo vypracování posudku zabrat. 

V Praze 9.9.2011                                     PaedDr. Michael Velenský, PhD.

                         




