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1. Kritéria hodnocení práce: 

  

stupeň hodnocení 

výborně 
velmi 

dobře 
vyhovující nevyhovující 

stupeň splnění cíle práce   x    

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 práce v praxi, příp. teorie: nadprůměrná 

 

3. Připomínky a otázky k event. zodpovězení při obhajobě: 

Formální hledisko: 

DP splňuje základní podmínky, které jsou nezbytné pro realizaci a úspěšné předložení 

závěrečné podoby práce. Přesto literatura by měla mít shodný formát jako předešlý text DP. 

Dále nejsou vytyčeny hypotézy práce, ačkoliv by to bylo vzhledem k charakteru práce 

vhodné. 

 Obsahové hledisko: 

Teoretická část – obsahuje vývoj a pravidla futsalu jako samostatné pohybové aktivity. Dále 

je široká oblast věnována popisu jednotlivých typů standardních situací a útočných a 

obranným herních kombinací. Vzhledem k řešenému problému zde postrádám širší kompilaci 

poznatků ve sledovaných ukazatelích: 

1. Četnosti standardních situací - zde jsou výsledky pouze z BP autora DP. 



2. Analýza standardních situací – jež je tvořena třemi faktory. Tyto faktory nejsou, ale 

nikde zmíněny v záznamovém archu. Tudíž není jasné, jak byly jevy zaznamenávány 

a jak budou interpretována.  

3. Řešení jednotlivých typů standardních situací – zde taktéž není zaznamenáván tento 

ukazatel prostřednictvím záznamového archu, i když o tomto široce pojednáváno.    

Cíle práce – autor si vytyčil cíl a dílčí cíle, které jsou splněny. 

Hypotézy – nebyly stanoveny 

Metodika – obsahuje popis výzkumného souboru a použité metody (nepřímé pozorování).  

Výsledky – obsahují kvantitativní data sledovaných proměnných. Dále jsou zde uvedena 

kvalitativní fakta týkající se místa rozehrání standardní situace, osobních soubojů a dosažení 

branky po rozehrání standardní situace. 

Diskuze – v této části autor DP mohl detailněji diskutovat a interpretovat závěry šetření.  

 

Otázky k obhajobě: 

1. Z čeho vyplývá návrh (úspěšného řešení) pro každý typ standardních situací? 

2. Můžete zobecnit typické rysy řešení u vybrané standardní situace, které lze označit 

jako neúspěšné?   

3. Standardní situace (PK, 2PK a MR) nejsou evidovány v záznamovém archu a ve 

výsledcích, lze se tudíž domnívat, že v průběhu 15 utkání nebyly zaznamenány? 

4. Jaký je celkový podíl efektivních a neefektivních standardních situací vzhledem 

k počtu vstřelených branek? 

 

4. Práce je doporučena k obhajobě. 

 

5. Navržený klasifikační stupeň: velmi dobře 
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