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Hodnocení závěrečné bakalářské práce 

Student : František Fejk 

Téma závěrečné práce: Analýza individuálního herního výkonu krajního ofenzivního 

záložníka ve fotbale  

Oponent práce: PhDr. Mario Buzek, CSc. 

 

Rozsah práce   

stran textu 58 

literárních pramenů (cizojazyčných) 30 (6) 

Obrázky, tabulky, grafy, přílohy 2, 34, 0, 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 

 

 

Doplňující komentář k hodnocení práce: 

Srovnání vybraných ukazatelů herního výkonu na různé výkonnostní úrovni hráčů (Synot liga 

vers. ČFL) je zajímavým tématickým celkem pro hodnocení kvantity i kvality herních 

způsobilostí hráčů v dané herní funkci. Vlastní realizace výzkumu byla řešena na základě 

seznámení se s danou problematikou, převážně prostřednictvím domácích odborných citací. 

Cíl práce doplněn o hypotézy a metodiku získání příslušných údajů. Výsledky autor uvádí 

v tabulkách s následnou interpretací. Diskuze je vedena formou srovnávání jednotlivých 

proměnných na různé výkonnostní úrovni s rekapitulaci v závěru. 
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Připomínky k práci: 

Mají převážně charakter metodologicky, týkající se přesného vymezování sledovaných 

proměnných, čímž byla určitým způsobem narušena spolehlivost údajů. Autor mohl 

především lépe stanovit např. četnost kontaktů s míčem, přesně charakterizovat finální a 

předfinální přihrávku, rozdíl mezi finální a centrovanou přihrávkou, případně přihrávkou 

průnikovou apod. Co je myšleno položkou standardní situace? Pro přesnější vyhodnocení by 

bylo vhodné členit útočnou fázi hry na typy útoku (postupný útok, rychlý protiútok, 

kombinovaný útok). Proč autor uvádí sledovaných 9 týmů, přičemž analyzuje jen 8 hráčů? 

Vhodnější a přehlednější by bylo uvádět tabulky s údaji před vlastní interpretací ve 

výsledkové části. 

 

Otázky k obhajobě: 

1. Z jakých informací vycházíte při tvrzení, že MS 2014 bylo nejrychlejším MS? 

2. Vysvětlete pojmy  „ jít do rizika“, „rozdíloví hráči“? 

3. Jak by jste charakterizoval pojmy schopnost a dovednost? 

4. Na základě jakých úvah jste formuloval hypotézy? 

 

Doporučení k úpravám: 

Po formální stránce nemá práce zásadní nedostatky vyjma některých gramatických chyb se 

záměnou y/i (str. 13), případně chybějící písmena ve slově ( str. 30 – Admira). 

 

V Praze dne:        Podpis: 

 

28.4.2015                                                                                   PhDr. Mario Buzek, CSc. 


