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 Záměrem šetření diplomové práce je vztahová konfrontace kvantitativních a 

efektivních hodnot střelby z křídelních prostor u družstev zúčastněných na ME v letech 2008 

– 2016. Analýza je zpracována podle statistických údajů, které zpracovali pověření experti 

EHF. Vlastní obsah s rovnoměrnou strukturou hlavních částí je zpracován na 66 stránkách 

textu včetně 2 příloh. Dále text obsahuje 23 tabulek a 2 obrázky. Bibliografie tvoří 27 titulů 

včetně internetových zdrojů z toho 9 zahraničních. 

V úvodní části autor zvýrazňuje význam vztahu utkání a tréninkového procesu pro 

vzdělávání trenérů s ohledem na vývojové trendové změny v činnostní struktuře. V teoretické 

části zpřesňuje výklad herního výkonu v rámci dlouhodobé přípravy pro zvyšování sportovní 

výkonnosti a analyzuje individuální a týmový herní výkon prostřednictvím jednotlivých 

determinant. V podkapitole diagnostika herního výkonu uvádí některé statistické údaje 

z posledního období (Hůlka, Bělka, 2013  i údaje staršího data (1973, 1986, 1989, 2007). 

Jestliže autor píše o zásadních změnách v požadavcích na herní výkon, mohl některé změny 

v jednotlivých faktorech výkonu blíže specifikovat a doložit konkrétními údaji trendových 

změn z posledního MS a ME kvantitativního i kvalitativního charakteru, podobně jak 

kvalitativně popsal střelbu z křídelních prostorů. Rovněž je diskutabilní uvádět údaje 

z výzkumu žen, případně dorostenek, když autor výzkumně řeší dospělé hráče mužského 

pohlaví. 

Cílem práce bylo analyzovat trendový vývoj střelby z prostoru křídla. Uvedené 

hypotézy předpokládají určitou závislost efektivity a kvantity střelby z křídla na výsledek 

utkání. Aby se  autor vyvaroval určité výkonnostní nevyrovnaností týmů (na MS) svůj 

výzkum realizoval na šampionátech ME v letech 2008 – 2016 u 6 družstev, která postoupila 

do závěrečných kol a odehrála více jak 6 utkání. Pro zpracování získaných údajů od  EHF 

použil matematicko – statistické operace( aritmetický průměr, medián, korelační analýzu, 

statistickou významnost). 

Výsledky základních údajů uvádí podle jednotlivých ME s konkrétními statistickými 

výsledky a konfrontuje se stanovenými hypotézami. Rovněž se pokusil shrnout dostupné 

výsledné údaje ze všech ME a konfrontovat výsledky ve vztahu k četnosti a efektivitě střelby.    
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 Diskuze jen shrnuje významnost či nevýznamnost statistických údajů, charakterizuje 

jednotlivé evropské šampionáty z pohledu využití křídelního prostoru, uvádí podstatné změny 

tohoto zaměření se snahou o zdůvodnění těchto změn. Naznačuje i jakým způsobem zkvalitnit 

obsahovou součinnost s křídelním hráčem, dokonce tento kvalitativní přístup považuje za 

dominantní pro úspěšnou křídelní hru. 

 Na obhajobu autora nutno uvést, že pracoval s údaji na kterých neparticipoval.V 

diskuzi naznačuje určitou nevěrohodnost předložených údajů, z hlediska nepřesného 

vymezení proměnných (např. uvádí sporné vymezení křídelního prostoru), stejně jako 

zpochybňuje erudici pozorovatelů.  V tomto ohledu je třeba zvážit, zda se spolehnout jen na 

předložené výsledky, nebo pracovat na základě videozáznamů vlastní metodikou s možnosti 

řešit jak kvantitativní, tak i kvalitativní výzkumný přístup. Nejednoznačné statistické 

výsledky rovněž naznačují, že kvantitativní výzkum je pouze orientační a pohybuje se 

v rovině domněnek.  Zásadní, pro propojení vztahu utkání a tréninku, je kvalitativní výzkum 

se zaměřením na herně činnostní obsah.  

 

Otázky pro průběh obhajoby: 

1. Vysvětlete stupeň dovednostní způsobilosti hráče nejvyšší výkonnosti při střelbě 

z křídla. 

2. Vysvětlete proč jsou hráči ve funkci křídla nejméně zatěžování? Můžete toto tvrzení 

nějak doložit? 

3. Jakým způsobem se upravila pravidla hry pro zamezení zakázaného způsobu hry 

v křídelním prostoru?  

 

Po formální stránce je práce přehledná a nemá podstatné nedostatky. Možná u tabulky č.2 by 

připojena legenda zpřehlednila uvedené údaje, které autor znovu zbytečně uvádí na dalších 

stránkách (35 – 39). 

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 

 

31.8.2017       PhDr. Mario Buzek, CSc. 


