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Hodnocení závěrečné bakalářské práce

Student : Martin Hamada

Téma závěrečné práce: Úroveň psychologické přípravy fotbalového rozhodčího

Oponent práce: PhDr. Mario Buzek, CSc.

Rozsah práce
stran textu 79
literárních pramenů (cizojazyčných) 42 (26)

Obrázky, tabulky, grafy, přílohy 12, 18, 0, 3

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: výborně

Doplňující komentář k hodnocení práce:

Funkce rozhodčího vyžaduje vysoké nároky na řízení utkání potažmo na vlastní přípravu. 

Jsou kladeny vysoké požadavky nejen na osobnost rozhodčího, ale i na psychologické 

dovednosti ovlivňující psychickou odolnost, která je důležitou součásti struktury výkonu 

rozhodčího. Proto charakter této práce považuji za velmi podnětný s dosahem nejen pro 

výkon v utkání, ale i pro samotnou sportovní připravenost rozhodčího. Přestože statistické 

zhodnocení získaných údajů nepřineslo předpokládané významné vztahy s danými veličinami 
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(věk, doba praxe, úroveň soutěže), lze výsledky považovat za určité trendy, které ovlivňují 

způsobilost rozhodčího k výkonu v utkání. Dalším šetřením, dalšími výzkumnými studiemi 

lze jistě dosáhnout racionálnějších poznatků, které přispějí ke zkvalitnění přípravy rozhodčích 

na všech výkonnostních úrovních.  

Připomínky k práci:

Kvalita teoretického přehledu vychází z uvedené bibliografie, která předkládá mnoho 

domácích i zahraničních citací, které se staly východisky výzkumného šetření. Cíl práce by 

měl jednoznačně směřovat k vlastnímu výzkumu, proto bych volil jednodušší formulaci, 

blízké vědecké otázce. Popis psychologických dovedností, stejně jako ověřování hypotéz

uvedené jako cíl práce, vyplývá ze samé podstaty odborné práce. Metodologie je přehledná, 

vhodně zvolená a krok za krokem vysvětluje přípravu, realizaci výzkumné činnosti, stejně 

jako interpretaci údajů uvedené ve výsledkové části s rozdělením požadavků pro utkání a pro 

trénink. Škoda, že autor neuvedl individuální statistické výsledky vybraných respondentů, což 

by se mohlo využít jako typ případové studie s určitým vlivem principu jedinečnosti.

Otázky k obhajobě:

1. Bylo provedeno nebo uvažoval jste o vyhodnocení údajů pro jednotlivé respondenty?

2. Lze, na základě Vašich výsledků i dalších odborných studií tohoto charakteru, 

připravit manuál pro psychickou přípravu rozhodčích (vycházím z toho, že většina 

rozhodčích se připravuje individuálně)?

3. Z jakého důvodu rozdělujete vhodné (důležité) psychologické dovednosti pro utkání a 

pro trénink? Co Vám říká pojem integrace utkání a tréninkového procesu?

Doporučení k úpravám:

Hodnocení:  Výborně

V Praze dne: Podpis:
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