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Bakalářská práce je doporučena k obhajobě.  
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Otázky k obhajobě bakalářské práce:  

1. Co je podstatou dílčího cíle práce – vytvoření žebříčku brankářů dle úspěšnosti ve vybraných 

činnostech?  

2. Detailněji nastiň transfer zjištěných výsledků do praxe. Co, komu, proč a jakým způsobem dávat 

doporučení pro praxi? 

3. Uvažoval autor práce nad možností analyzovat využití brankáře v jednotlivých typech útočných 

herních systémů v průběhu utkání? 

 

 

 

 

 



 

 

Připomínky k bakalářské práci:  

 V práci by bylo vhodné vyjádřit vybraným způsobem věcnou významnost rozdílů 

v pozorování vybraných jevů. Lze využít i vyjádření pomocí procentuálního rozdílu, na 

základě kterého je možné konstatovat, zdali existuje významný rozdíl ve sledovaných 

jevech. 

 

 

 

 

 

Závěr oponentského posudku: Práci hodnotím jako zdařilou a doporučuji k obhajobě. Přehledně 

je rozepsána teoretická část, zejména kap. 2.3, která přináší informace o podobných analýzách, byť 

se jedná pouze o české autory. Vhodně vybrané a formulované cíle práce a hypotézy byly adekvátně 

zodpovězeny ve výsledkové části práce a následně diskutovány v kapitole diskuze. Diskusní část 

obsáhle hodnotí výsledky práce včetně diskuse k hypotézám. V závěrečné části práce postrádám 

detailnější či více adresnější doporučení pro praktické využití zjištěných výsledků práce. 
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