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Práce je doporučena k obhajobě.  
 

Navržený klasifikační stupeň:  Výborně - velmi dobře – dle průběhu 

obhajoby 
Do rámečku vypsat slovní hodnocení z této škály: výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl/ 

 

 

Otázky k obhajobě:  

1. Jak lze vysvětlit, že české kluby ke vstřelení branky více pokusů? 

2. Proč jsou zahraniční hráči úspěšnější v 1:1? 

3. Lze ze získaných výsledků doporučit zaměření tréninkového procesu českých 

profesionálních družstev? 

 

Komentář k hodnocení práce: 

Formální a obsahové hledisko: 



V teoretické části – autor popisuje útočné HČJ a herní systémy. Jednotlivé podkapitoly jsou 

vhodně řazeny. 

Metodika – prostřednictvím nepřímého pozorování autor BP sledoval celkem devět 

proměnných v šesti utkáních. Přesto zde není k dispozici záznamový arch. 

Výsledky obsahují přehledné tabulky k jednotlivým proměnným v rámci každého utkání. 

Současně zde postrádám celkové vyhodnocení proměnných ze šesti utkání. Sledovaná 

proměnná počet dotyků před odehráním míče-není jasné způsob kódování vyjádřený 

v grafech. 

Diskuze obsahuje odpovědi na stanovené hypotézy, přesto zde je zde absence syntézy 

poznatků z jiných studií zabývající se danou problematikou. 

Závěr - autor shrnuje poznatky výzkumu. 
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