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Disertační práce má celkový rozsah 212 stran včetně 17 příloh. Je doplněna názornou 

dokumentací v počtu 44obrázků a 28 tabulek, obsáhlým referenčním seznamem a přehledem 

publikací autora k řešené problematice.  

 

Téma posuzované kvalifikační práce se týká řešení problematiky analýzy výkonu rozhodčího 

ve futsalu a to z hlediska jeho chybovosti v souvislosti s jeho postavením a pohybovou 

aktivitou na hrací ploše. Zvolený cíl práce, přispět k řešení problematiky rozhodování, a to jak 

obecně ve sportovních hrách, tak konkrétně ve futsalu, je zdůvodněn jak požadavky z oblasti 

teorie, tak praxe. Jak autor dokladuje, je zatím tato problematika, především ve futsalu, velmi 

málo rozpracována.  

 

Rukopis má dvě základní části, teoretickou a výzkumnou. Prvá má 96 stran členěných do pěti 

subkapitol, ve kterých autor komplexně řeší problematiku rozhodování ve sportovních hrách 

včetně futsalu a metodologické aspekty analýzy výkonu rozhodčích. V závěru této teoretické 

části vymezuje výzkumný problém.  

73 stran výzkumné části publikace je členěno do pěti kapitol, kde jsou formulovány cíle, 

vědecká otázka, hypotézy a úkoly práce a další charakteristiky související s metodologií 

práce. Organizační a technickou náročnost výzkumu dokumentuje výčet použitých metod, 

technik a nástrojů (kap. 4.4). V kapitole 4.6 jsou pak prezentovány statistické metody 

aplikované při posouzení statistické a věcné významnosti.  

Kapitoly Výsledky, Diskuze a doporučení a Závěr jsou i přes více proměnných a autorovu 

snahu vytěžit a prezentovat maximum informací, uspořádány přehledně a vhodně doplněny 

grafy, obrázky a tabulkami. Z těchto kapitol je zřejmé splnění vymezených specifických cílů 

práce a autorovy záměry využít získaná data a informace při vzdělávání rozhodčích futsalu 

v ČR. Tento záměr je podpořen devíti lety působení ve funkci futsalového mezinárodního 

rozhodčího, kde Mgr. J. Kresta získal mnoho zkušeností a zpětnovazebních informací, jež 

jsou jedním z předpokladů ke splnění výše uvedeného cíle. 

 

Po formální i věcné stránce je zpracování předložené publikace na dobré úrovni, v textu se 

však vyskytly určité nesrovnalosti, které bude vhodné při obhajobě objasnit.  Konkrétně 

nejsou např. zcela respektovány požadavky na formální náležitosti kladené na disertační práce 

na FTVS UK.  

Po jazykové stránce se v textu sporadicky objevují formulační nedostatky či neopravené 

přepisy (např. str. 80 – druhý odstavec shora: „Zjištění výzkumníků...... činností“; str. 91 – 

poslední odstavec: „Z hlediska ...... oblasti“; str. 152 – 153 – poslední věta: „ Rozdíly...... 

aktivit“; str. 156 – první věta: „Taktéž ...... poločasem“). 

Podobně z hlediska věcné správnosti se v textu objevují některá rozporná až protichůdná 

tvrzení (např. str. 39 – druhý odstavec shora: „Překonaná....... nižší“; str. 41 – druhý odstavec 

odspoda: „ Vysoké nároky....... s protihráčem“; na str. 42-43  „clonění“  zařazeno v IHČ i 



v kombinacích; str. 61 a opakovaně str. 94....... „při štěpení adenosindifosfátu na 

adenosintrifosfát).  

I přes uvedené formální a věcné nesrovnalosti celkově hodnotím předloženou práci pozitivně. 

Autor dobře zpracoval aktuální, v zahraničí i v ČR, jen ojediněle frekventované téma. Volba 

statistického zpracování získaných dat a jejich interpretace byla vzhledem k jejich charakteru 

a četnosti zkoumaného souboru adekvátní. Prezentaci výsledků, diskuzi, doporučení a závěry 

považuji  za dobře zpracované. Přínos  práce chápu jako příspěvek k  monitoringu 

výkonových charakteristik rozhodčích futsalu se zřejmým výstupem do praxe v oblasti 

vzdělávání futsalových rozhodčích.  

 

 

Dotazy oponenta k obhajobě disertační práce 

 

1) Vysvětlete pojem „ekologická validita“ uvedený na str. 60. 

 

2) V textu teoretické i výsledkové části disertační práce často komparujete a interpretujete 

data získaná šetřeními hráčů i rozhodčích vybraných sportovních (brankových) her a futsalu.  

Zdůvodněte volbu tohoto postupu.  

 

3) V kapitole 6.2 na str. 167 uvádíte požadavek analýzy „frekvence výskytu a chybovosti 

nepozorovatelných rozhodnutí“. Jakými metodami předpokládáte identifikaci a analýzu těchto 

proměnných?  

 

 

Závěr 

 

Předložená disertační práce Mgr. Jana Kresty „Analýza chybovosti rozhodčích futsalu 

v souvislosti s jejich postavením a pohybovou aktivitou na hrací ploše“ splňuje nároky 

disertace podle Řádu DS.  

 

 

V Plzni dne 17. července 2014    Doc. PaedDr. Jaromír Votík, CSc.  

                                                                                                              

 

 

 

 

 


