
Posudek vedoucího práce

Předložená diplomová práce obsahuje 83 stran textu a 10 stran příloh. Součástí příloh je i 
elektronické médium (DVD) se sestřihy videozáznamů. Obsah má odpovídající strukturu.
Text je poměrně vyvážený, jistá hypertrofie teoretické části vyplynula ze snahy diplomanta 
získat co nejvíce použitelných podkladů. Prezentace výsledků je převážně slovní popř. 
pomocí tabulek v přílohách, což v některých pasážích textu budí dojem nepřehlednosti. 
Naopak vyšší kvalitu dodává práci velmi dobře zpracovaná příloha s videozáznamy.
Předložený text logicky i věcně navazuje na předchozí autorovu bakalářskou práci, přičemž 
požadavek na kvalitativně vyšší stupeň poznání je beze zbytku splněn.

Ke zpracování diplomového úkolu přistoupil diplomant zadpovědně a s výraznou snahou po 
samostatné práci. Oceňuji zejména nadstandardní množství zpracovaného materiálu.Snahou 
po samostatné práci lze vysvětlit některé problémy v orientaci v problematice, které se v textu 
na několika místech projevují. Příkladem může být snaha o podrobné prezentování všech 
prostudovaných přístupů k teorii herních kombinací, která příslušnou pasáž činí méně 
přehlednou, protože diplomant nedokázal dostatečně oddělit podstatné informace od 
doprovodných formulací. Bohužel musím konstatovat i poměrně zásadní problém. Proti 
běžným zvyklostem postrádá práce pasáž s vytýčením cílů a úkolů práce. Ty jsou totiž 
nestandardně formulovány již v textu úvodní části. Z obsahu výsledkové části i diskuse je sice 
zřejmé, že si autor cíle stanovil a materiál podle nich třídil a zpracovával, nicméně pro čtenáře 
méně orientovaného v problematice je obtížněji rozeznatelné proč jsou zvolena právě 
prezentovaná fakta a jejich souvislosti. Pro zasvěceného čtenáře je dobrým vodítkem 
elektronická příloha, jejíž rozsah a obsah svědčí o hlubokých znalostech autora.

Použité metody jsou odpovídající. Oceňuji, že si autor vytvořil vlastní postup při zpracování 
rozsáhlého materiálu. S pojetím některých používaných kategorií (navazující kombinace) lze 
sice polemizovat, nicméně diplomant se ho dokázal držet v celém textu včetně diskuse. 
V diskusi je zjevná snaha srovnávat získané výsledky s poznatky z literatury. Poněkud 
kontroverzní je tvrzení na str. 75 („centrem útočných kombinací a útočné hry je střední 
spojka“), předpokládám, že bude diskutováno v rámci obhajoby, stejně jako zařazení 
některých způsobů rozehrání volného hodu do kategorie kombinací na signál. Nešťastně 
formulovaná pasáž o pojetí pravidel při posuzování činnosti pivota na straně 28 působí 
poněkud závádějícím způsobem. Závěry jsou formulovány logicky a věcně správně. 
Vzhledem k orientaci autora bych očekával odvážnější podněty směrem k házenkářskému 
hnutí v ČR. 

Snaha po samostatné práci a možná i jistá časová tíseň, do které se autor dostal v závěrečné 
fázi zpracování diplomového úkolu, se projevila zejména ve formální stránce textu. 
Nacházíme řadu formulačních nepřesností (namátkou str. 22, 39, 57, 77), používání 
slangových výrazů (str. 21, 24) popř. nepřesných terminologických výrazů (silná, slabá strana, 
vyhazování x výhoz apod.). Nepřesnosti nacházím i v citacích literatury – uvádění rozdílných 
roků vydání (str. 15), změny jmen autorů (str. 10, 80, 82), změny míst vydání (str. 83), autor 
uvedený na str. 72 není v seznamu literatury. V textu jsou opakovaně překlepy (např. str. 11, 
16, 28, 40, 72, 75, 82) a vzávěrečných pasážích nalézáme i pravopisné chyby (str. 64, 
72,73,74,75).

Přes výše uvedené nedostatky má práce svoji kvalitu a proto ji doporučuji k obhajobě. Při ní 
by se měl diplomant vyjádřit (kromě skutečností uvedených výše) k následujícím otázkám:

1. Jaký je stávající výklad pravidel co se týče posuzování činnosti pivota v rámci 
clonění?



2. Lze pouhý pohyb pivota vzad za účelem clonění při rozehrání volného hodu 
považovat za kombinaci na signál?

3. Čím si vysvětlujete nerovnováhu v kvantitativním zastoupení součinnosti s pivotem u 
levých a pravých spojek většiny družstev?

V Praze 13.9. 2011                                              PaedDr. Martin Tůma, PhD.




