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Hodnocení závěrečné bakalářské práce

Student : Jiří Parachin

Téma závěrečné práce: Komparace vybraných proměnných herního výkonu ve fotbale

Vedoucí práce: PhDr. Mario Buzek, CSc.

Rozsah práce
stran textu 67
literárních pramenů (cizojazyčných) 20 (10)

Obrázky, tabulky, grafy, přílohy 30, 18, 12, 0

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: velmi dobře - dobře

Doplňující komentář k hodnocení práce:
Komparace vybraných proměnných herního výkonu u družstev hrající LM a EL UEFA má za 
cíl hledat významné proměnné, které rozhodují o kvalitách herních výkonů, potažmo o 
výsledku utkání. V konkrétní bakalářské práci šlo o srovnání vybraných parametrů 
kvantitativního charakteru dosaženými českými družstvy a družstvy evropské fotbalové 
špičky ve vzájemných utkáních. 

Připomínky k práci:
Struktura práce odpovídá požadavkům na zpracování bakalářské práce, problematičtější byl 
obsah jednotlivých částí. Teoretickým východiskům schází širší pozornost specificky 
odborným studiím, které řešily jak kvantitativní, tak i kvalitativní přístupy s konkrétním 
přehledem sledovaných položek herního výkonu. Kapitola 2.5. s uvedením těchto 
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specifických analýz má jen lapidární význam, neboť autor konkrétní údaje neuvádí. Další 
výtka směřuje k využití hodně starých literárních zdrojů v obecné teoretické části. Kapitola o 
vzniku a vývoji kopané nebyla tématicky uvedena v souladu s cíli práce.
Cíle, úkoly práce i hypotézy mají svoji věcnou logiku a reaguji na zadané téma. Zvolené 
kategorie mají pro vlastní výzkum svoji hodnotu škoda, že autor jejich výběr důsledněji 
nezdůvodnil. V průběhu obhajoby by bylo vhodné především vysvětlit a zdůvodnit kategorii 
č.6.
Orientace ve výsledkové části je velmi složitá, přestože se autor snažil vytýčené úkoly splnit. 
Tabulkovému a grafickému vyjádření schází textové vysvětlení, stejně jako výsledkům 
hypotéz. Rovněž některé statistické údaje uvedené v grafech nebo obrázcích nesouhlasí 
s údaji v tabulkách.
Diskuze a závěr jen konstatuje výsledky bez podrobnější interpretace komparativních údajů 
např. pro tréninkový proces, případně k evropských trendům vývoje děje utkání.

Po formální stránce lze najít i některé gramatické chyby ( záměny v i/y) i použití některých 
slangových výrazů jako např. „vápno, venkovní utkání apod.“.

Otázky k obhajobě:
1. Jak můžeme stanovit významnost jednotlivých kategorií k výsledku utkání?
2. Jak by jste vysvětlil Vaše tvrzení, že i když v analyzovaných proměnných je družstvo 

úspěšnější, přesto utkání prohraje?

Doporučení k úpravám:

V Praze dne: Podpis:
10.5.2014                                                                                PhDr. Mario Buzek, CSc.


