
Název práce: Analýza individuálního herního výkonu ofenzivního středního středového  

hráče ve fotbale. 

 

Autor: Martin Hamada 

 

Vedoucí práce: Mgr. Jakub Kokštejn, Ph.D. 

 

Posudek vedoucího práce: 

Diplomová práce si kladla za cíl činnostní analýzu ofenzivního středního středového hráče v 

útočné fázi hry. 68 stran textu obsahuje 10 obrázků a 6 tabulek. V teoretické části se autor 

věnuje problematice vybraného herního postu ve střední třetině hřiště a následně výkonovým 

nárokům (kreativita, herní inteligence, kondice) na herní post středního ofenzivního záložníka 

v tomto prostoru. Dále jsou zde zmíněny jednotlivá herní rozestavení vzhledem k pozici a 

ofenzivním úkolům vybraného hráče. Vhodně jsou zde zmíněny názory vybraných 

fotbalových expertů na hru daného hráče. V neposlední řadě obsahuje teoretická část 

informace o diagnostické činnosti trenéra spojené s hodnocením individuálního herního 

výkonu a testováním. Ve vztahu k cíli práce byly věcně a logicky stanoveny čtyři hypotézy. 

Sledovaným souborem byl záměrně vybraný hráč působící v druholigovém klubu v ČR. Pro 

analýzu a interpretaci dat bylo ve výsledkové části použito procentuální a četnostní vyjádření 

sledovaných dat. Ve výsledkové části jsou následně přehledně interpretována data týkající se 

vybraného hráče a jeho činnostního profilu v útočné fázi hry. V diskusní části autor diskutuje 

zjištěné skutečnosti a vyjadřuje se k hypotézám práce.  

 

Závěrečné hodnocení: 

Autor práce se v práci snažil osvětlit problematiku týkající se činnostního profilu ofenzivního 

středopolaře ve fotbale v útočné fázi hry. V práci byly použity objektivní metody pro 

hodnocení sledovaných jevů (přímé a nepřímé pozorování). Autor zjištěnými skutečnostmi v 

rámci svého výzkumu splnil stanovený cíl práce a zodpověděl na stanovené hypotézy. 

V diskusní části postrádám konfrontaci zjištěných výsledků s výsledky jiných autorů 

zabývajících se podobnou problematikou. Přestože byl výzkumný soubor tvořen pouze jedním 

hráčem, hodnotím výsledky za velmi zajímavé a přínosné z hlediska transferu poznatků do 

praxe. Jednalo se totiž o druholigového hráče, jenž byl sledován ve čtyřech zápasech. 

 

Práci hodnotím jako zdařilou a zajímavou, doporučuji k obhajobě. 
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