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1. Aktuálnost tématu, obsahová struktura práce, formulace problému a cíle práce 
    Student si zvolil pro svou práci zajímavé téma, ve kterém se zabývá útočnou hrou brankáře ve fotbale 
     v současnosti a v minulosti. Má zde vhodně stanovený cíl práce a správně zformulovaný problém 
     hry brankáře vzhledem k současnému vývoji této hry.  
 

2. Úroveň teoretické části, komplexnost analýzy zkoumaného problému, kvalita práce 
    s literaturou (odkazy, citace, počet a druhy využitých informačních zdrojů apod.) 
    Teoretická část práce je zpracována na velmi dobré úrovni. Student zde prokázal schopnost  
     pracovat s literaturou a ke zpracování využil 11 literárních zdrojů a 4 internetové zdroje. Komplexnost 
     zkoumaného problému je zajištěna formou sledování zápasů, rozhovorů a dotazníkové metody.  
 

3. Formulace hypotéz, jejich provázanost na problémy a cíle práce. 
    Student zde správně zformuloval 8 hypotéz, které jsou v souladu s cílem a úkoly této práce. 
 

4. Metody testování hypotéz, jejich vhodnost a logika postupu práce. 
    Jako hlavní výzkumnou metodu zvolil  dotazník, který obsahoval 18 otázek. Tento dotazník pak  
     pak vyplnilo 7 brankářů starší generace (nad 35 let) a 7 brankářů mladší generace z celkového počtu 
     třiceti obeslaných brankářů. Výsledky dotazníků doplnil rozhovorem s dvěma legendami českého 
     fotbalu a metodou přímého i nepřímého pozorování. 
     

5. Úroveň analýzy a interpretace výsledků (statistické zpracování, přehlednost výsledků, 
    grafů, tabulek aj.), zaměření a úroveň diskuse. 
    Výsledky dotazníku zpracoval v přehledných tabulkách a grafech, které doplnil vhodným a pro čtenáře 
     srozumitelným popisem. 
 

6. Formulace závěrů (přiměřenost, jasnost, konkrétnost, stručnost, vazba na problém, 
    cíl a hypotézy), přínos a využití výsledků.  
    Vyhodnocení stanovených hypotéz v diskusi této práce odpovídá stanovenému cíli práce a rovněž  
     závěry práce jsou vhodně zformulovány a mohly by sloužit jako informační zdroj pro trenéry tohoto 
     sportovního odvětví.  
         

7. Formální stránka práce (jazyková a stylistická úroveň, úprava, přehlednost textu, 
    dodržení norem rozsahu práce, bibliografické citace apod.). 
    Po formální stránce práce odpovídá požadavkům na ni kladeným. Je napsána dobře a srozumitelně  
     a se znalostí dané problematiky. V práci se nevyskytují pravopisné chyby a také obrázky použité  
     v textu přispívají k názornosti této práce. Vytknout lze neobvyklou úpravu práce (oboustranný popis 
     stran a závěry práce psané tučným písmem).  
 



 
 

8. Celkové hodnocení práce (přehlednost, přístup a samostatnost autora při zpracování, 
    jeho informovanost o metodologii vědecké práce apod.). 
 
   Celkově hodnotím práci jako zdařilou, velmi dobře zpracovanou, kde student úspěšně využil svých  
    znalostí a zkušeností s tímto druhem tréninkového procesu.  
     
 

    Práci k obhajobě doporučuji 
 
   Návrh klasifikace:  
 
   Otázky k obhajobě: 1) Vysvětlete co je to Mágnusův jev a jaké je jeho využití ve fotbale? 
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