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Hodnocení diplomové práce

Student : Miroslav Hovorka

Téma závěrečné práce: Analýza standardních situací ve futsalu FIFA

Vedoucí práce: PhDr. Mario Buzek, CSc.

Rozsah práce
stran textu 71
literárních pramenů (cizojazyčných) 48 (9)

Obrázky, tabulky, grafy, přílohy 18, 19, 4, 5

Kritéria hodnocení práce
úroveň

výborně
velmi 
dobře

dobře nevyhověl/a

stupeň splnění cíle práce x
logická stavba práce x
práce s českou literaturou včetně citací x
práce se zahraniční literaturou včetně 
citací

x

adekvátnost použitých metod x
hloubka provedené analýzy x
stupeň realizovatelnosti řešení x
formální úprava práce (text, grafy, 
tabulky)

x

stylistická úroveň x
využití podkladových materiálů,
konzultací, průzkumů apod.

x

obsah a relevantnost příloh v textu či 
příl. části ZP (tabulky, grafy, propočty 
apod.)

x

Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x

Práce    je /  není   doporučena k obhajobě.

Navržený klasifikační stupeň: Výborně – velmi dobře

Doplňující komentář k hodnocení práce:
Pečlivě a odborně zpracovaná tématika řešící problematiku standardních situací v ději utkání 
futsalu realizovanou u družstev na nejvyšší výkonnostní úrovni. Forma i obsah splňuje 
požadavky dané pro zpracování diplomové práce a její výsledky jsou využitelné pro vlastní 
teorii děje utkání ve futsalu, ale především pro využití v praxi.
Po pregnantním zdůvodnění zvoleného zaměření v úvodu, koncentruje teoretická východiska
do některých oblastí, která buď přímo či nepřímo(historický vstup) souvisí s tématickým 
zaměřením. I přes tvrzení autora, že není dostatek podkladů výzkumného šetření ke 
standardním situacím, lze mluvit o určité absenci těchto údajů.
Cíle a úkoly jsou formulovány jasně, stejně jako výzkumné otázky. Metodologická část velmi 
detailně popisuje využité metody a zvolený postup pro vytváření zobecněných modelů řešení, 
včetně vztahů mezi stanovenými proměnnými.
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Výsledková část je určitou komparací získaných údajů s podobnými daty z let 2010. 
Pozitivně, s didaktickým zaměřením, je třeba hodnotit kvalitativní posouzení modelových 
situací s upozorněním na uzlové body úspěšných řešení, mající zásadní vliv pro tréninkový 
proces. Diskuze naznačuje určité trendy sledovaných proměnných z hlediska jejich 
významnosti v ději utkání.
Závěr:
Velmi uceleně zpracovaná tématika, která se může stát důležitým podnětem pro obohacení 
teorie standardních situací ve futsalu, ale hlavně pro praktické účely v rámci působnosti 
nácviku i herního tréninku. Jde o komplexní přístup s kvantitativním i kvalitativním 
zaměřením.
Po formální stránce, až na některé chybné gramatické drobnosti, není co vytknout.

Připomínky k práci:

Otázky k obhajobě:
1. Jak chápete pojem automatizace herních dovedností v herním výkonu v brankových 

sportovních hrách?

Doporučení k úpravám:

V Praze dne: Podpis:
9.1.2014 PhDr. Mario Buzek, CSc.


