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Rozsah práce   

stran textu 72 

literárních pramenů (cizojazyčných) 30 (4) 

tabulky, grafy, přílohy 12, 13, 0 
 

Náročnost tématu na 
úroveň 

výborně velmi dobře dobře nevyhověl/a 

teoretické znalosti  +   

praktické zkušenosti  +   

podkladové materiály (vstupní data) a 

jejich zpracování 
  +  

 

Kritéria hodnocení práce 

úroveň 

výborně 
velmi 

dobře 
dobře nevyhověl/a 

stupeň splnění cíle práce  +   

logická stavba práce  +   

práce s českou literaturou včetně citací +    

práce se zahraniční literaturou včetně 

citací 
+    

adekvátnost použitých metod  +   

hloubka provedené analýzy  +   

stupeň realizovatelnosti řešení  +   

formální úprava práce (text, grafy, 

tabulky) 
+    

stylistická úroveň  +   

nároky BP na podkladové materiály, 

konzultace, průzkumy 
    

použití analýz, matem. statistických a 

jiných metod, komparací apod. 
  +  

využitelnost námětů, návrhů a 

doporučení k řešení problému 
  +  

obsah a relevantnost příloh v textu či 

příl. části BP (tabulky, grafy, propočty 

apod.) 

    

Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 

 

 

Práce je doporučena k obhajobě.  
 

Navržený klasifikační stupeň: velmi dobře  
 

 



 

Otázky k obhajobě:  

1. Co Jirkal (2010) chápe pod pojmem „nejúčinnější“ rozestavení? (str. 24-25) 

2. Které týmy na sledovaném MS zakládaly svou ofenzivní hru na rychlém protiútoku? 

3. Jak byla stanovena kritéria pro rozlišení jednotlivých forem útočných herních systémů 

v metodické části práce? 

4. Jakým způsobem a co bys označil jako podstatné z výsledků práce pro jistou formu transferu do 

praxe (do tréninkového procesu) a pro jaké věkové kategorie? 

5. Zdůvodni výběr hypotéz ve své práci. 

 

 

Doplňující komentář k hodnocení práce: Student prokázal schopnost samostatně pod vedením 

vedoucího vytvořit práci vědeckého charakteru. Sepsaná práce je po stránce logické stavby a 

dosažených výsledků na velmi dobré úrovni. Přivítal bych detailnější transfer zajímavých 

teoretických poznatků do praktických výstupů. 

 

 

K práci mám následující připomínky:  

 Chybí obsah zkratek na začátku práce. 

 Herní systémy a rozestavení jsou dvě odlišné věci, v teoretické části oba pojmy nesprávně 

sdružuješ. 

 Kapitola 5.2 – chybí citace. 

 Cíl práce má být stručný a výstižný. Při potřebě rozepsat jednotlivé cíle pak lze použít 

kapitolu „dílčí cíle práce“. 

  Je objektivní označit jako úspěšnou standardní situaci tu, která byla realizována do 5 

přihrávek?? 

 Hypotézy by měly být diskutovány v rámci celé diskuse, ne pouze separátně. 

 Postrádám transfer dosažených výsledků do praxe, což je vlastně jedna z nejdůležitějších 

náplní práce. 

 

 

Doporučení k úpravám: Nemám. 

 

 

Závěr oponentského posudku: Práci hodnotím jako zdařilou. Logická stavba práce a zjištěné 

výsledky by mohly vyústit v podnětný transfer poznatků do praxe, který není bohužel v práci 

popsán. 
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