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Hodnocení závěrečné diplomové práce 

Student : Lenka Hošková Bc. 

Téma závěrečné práce: Vybrané parametry kondičního profilu u hráček fotbalu 

Oponent práce: PhDr. Mario Buzek, CSc. 

 
Rozsah práce   
stran textu 84 
literárních pramenů (cizojazyčných) 28(11) 
Obrázky, tabulky, grafy, přílohy 12, 20, 19, 4 

 

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 

 
 
Doplňující komentář k hodnocení práce: 

Diagnostika herní, potažmo kondiční připravenosti, patří k důležitým dílčím složkám 

tréninkového procesu, proto i tato diplomová práce ukazuje na některé možnosti uplatnění 

diagnostických postupů. Středem pozornosti diplomantky byly důležité výkonnostní 

předpoklady a to úroveň rychlostních a rychlostně obratnostních schopností u hráček fotbalu. 

Teoretickým přehledem prokázala znalost daného problému, stejně jako využití matematicko 
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– statistických metod pro vlastní vyhodnocení. Základním cílem bylo stanovení „homogenity“ 

sledovaného souboru ve vybraných kondičních testech i stanovení některých vztahových 

souvislostí v testové baterii. Vlastní výsledky reagují na stanovené úkoly s respektem 

k formulovaným hypotézám. 

 

Připomínky k práci: 

Teoretická část, přestože pracuje s některými výzkumnými studiemi, dostatečně neprezentuje 

konkrétní údaje, které by se mohly stát důležitou oporou při interpretaci získaných vlastních 

výsledků. Diplomantka mohla také vycházet z aktuálnější literatury na úkor starších citací 

(např. Havlíčková 1993, Bohunický 1974, Choutka 1991), tím by se mohla vyhnout některým 

citlivým tvrzením jako např.“ fotbal je považován za aerobní cvičení“ apod. Cíl práce je 

formulován jasně, i když jeho věcná významnost je trochu opomenuta. Myslím tím, srovnání 

výsledků s jiným podobně zaměřeným souborem ( viz, uvedené zahraniční studie, případně 

s nějakými standardními normami). Od vztahových souvislostí se možná očekávala jistá 

zastupitelnost, v zájmu zjednodušení testovacího souboru. Určitou nepřesnost vidím i při 

formulaci H3 ( např.vztahovat k dominanci určité končetiny v daném souboru respondentů 

apod.). 

Výsledky předkládají určitou sumu statistických údajů se záměrem stanovit určitou 

„homogenitu“ souboru v jednotlivých testech (percentily %), či prokázat určitý vztah mezi 

testy. Diskuze přehledně uvádí shrnutí získaných dat bez důslednější konfrontace 

s podobnými výsledky (viz. citovaná zahraniční literatura). Práce by nabyla na významnosti 

konfrontací výsledků s nějakou normou, což by v této oblasti nemělo být problémem.      

Po formální stránce lze práci vytknout porušení normy při velikosti mezer, nebo absenci 

mezer ( kdy slova „spí“ ), dále na str. 64 místo 5m je uvedeno 50 metrů apod.  

 

Otázky k obhajobě: 

1. Vysvětlete metabolické krytí výkonu hráče ve fotbale. 

2. Charakterizujte lokomoční rychlost 

3. Je rychlost zastupitelná ve výkonu hráče fotbalu? 

4. Z jakého kritéria vychází diplomantka, když v závěru konstatuje, že 25% hráček má 

nízkou úroveň rychlostních předpokladů, a 30% úroveň vysokou. 

5. Lze Vámi prokázanou vztahovou statistickou významnost (sprinterské a agility testy) 

chápat, že jsou vzájemně zastupitelné? 
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Doporučení k úpravám: 
 
V Praze dne:        Podpis: 
10.9.2014       PhDr. Mario Buzek, CSc. 
 
 


