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Hodnocení závěrečné diplomové práce

Student : Petr Liška Bc.

Téma závěrečné práce: Změna vnějšího zatížení při odlišných formách utkání v kopané

Oponent práce: PhDr. Mario Buzek, CSc.

Rozsah práce
stran textu 85
literárních pramenů (cizojazyčných) 52 (7)

Obrázky, tabulky, grafy, přílohy 0, 16, 0, 4

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: dobře

Doplňující komentář k hodnocení práce:
Záměrem diplomové práce bylo analyzovat vybrané pohybové a herní aktivity v průběhu 
utkání a modifikovaných forem utkání s cílem získat informace o celkovém objemu a 
intenzitní skladbě vybraných herních činností při změnách vnějších podmínek ( velikost 
hřiště, počet hráčů apod.). Jednalo se o systematické a strukturované pozorování                       
(epidemiologický výzkum) kvantitativně – kvalitativního charakteru prostřednictvím 
pedagogického experimentu. Konkrétně byla uplatněna metoda observační analýzy jako 
určitý výstup podpory uspořádání učebních podmínek v didaktickém konceptu tréninkového 
procesu. Záměrem bylo získat informace o specifických charakteristikách pohybové a herní 
aktivity u mladých hráčů fotbalu ( typ, intenzita, doba trvání, příp. frekvence apod.).   
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Připomínky k práci:
1. Teoretická část, velmi rozsáhlá, není řešena problémově a z větší části prezentuje

oblasti, které bezprostředně nesouvisí se specifickým zaměřením. Řeší spíše otázky
organizace a řízení, výchovy talentů, případně některé technologické přístupy 
tréninkového procesu. Přestože publikovaných studií o pohybových aktivitách 
řešených pozorováním je málo, o některé se diplomant mohl opřít (např. Jíra:Učební 
podmínky a tělesné zatížení v odlišných formách fotbalu u dětí ml. školního věku –
DP). Rovněž na str. 16 je uvedena zmínka o „skotské studii optimálního rozložení 
zatížení“ bez uvedení konkrétnějších údajů. Je-li jedna z hypotéz postavena na změně 
intenzity zatížení, pak se předpokládá, že se autor bude věnovat i problematice 
vnitřního zatížení. Obecně lze konstatovat, že většina uvedených citací se příliš 
nedotýká kontextu a meritu hlavního zaměření diplomové práce. Tím se autor zbavil 
možné konfrontace se svými výsledky. Rovněž mohl autor pregnantněji zpřesnit 
některé základní pojmy ( pohybová aktivita, pohybové a herní zatížení, vnější a vnitřní 
zatížení, činnostní participace atd.).

2. K metodologickým otázkám: Jelikož tento typ práce, konkrétně observační metoda, 
má svoje limity postrádám buď v teoretických východiscích nebo v metodické části,
některé zpřesňující informace z odborných studií tohoto metodologického zaměření ( 
úroveň citlivosti použité škály zatížení; zmínka o požadovaných vlastnostech 
hodnocení – validita spolehlivost, objektivita; kvantifikace některých proměnných –
např.“hra bez míče). Zdůvodnění proč nebyla využito měření SF, případně použit 
koncept intenzivních pásem ( „citlivější hodnocení“). Použitím tohoto přístupu 
bychom mohli věrohodněji např. posoudit „hypotézu 1“.

3. Výsledková část je podána velmi systematicky a přehledně a maximálně využila 
daných možností v rámci pedagogického experimentu. Časová analýza spojená 
s klasifikací herní aktivity v různých modifikovaných formách může být vhodným 
příspěvkem k rozvoji didaktického konceptu sportovní přípravy dětí a mládeže.

Po formální stránce lze práci hodnotit jako zdařilou.

Otázky k obhajobě:
1. Utkání a jeho význam pro přípravu děti a mládeže ve fotbale (soutěžní, motivační, 

kontrolní, učební, výchovný..).
2. Co se rozumí intermitentní pohybovou ( herní) aktivitou?
3. Jaké efekty mohou přinést modifikované formy fotbalu pro zvyšování sportovní 

výkonnosti u dětí a mládeže?

V Praze dne: Podpis:
6.5.2013 PhDr. Mario Buzek, CSc.


