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Rozsah práce   

stran textu 64 

literárních pramenů (cizojazyčných) 27 (11) 

Obrázky, tabulky, grafy, přílohy 2, 23, 0, 2 
 

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 doporučena k obhajobě.  
 

Navržený klasifikační stupeň: Dle průběhu obhajoby 

 

 

Doplňující komentář k hodnocení práce: 

Herní výkon ve sportovních je trvale důležité téma. Autor předložené práce je velmi 

intenzivně činný v tréninkovém procesu v házené a tudíž má hluboký zájem o širší aspekty 

zkoumání herního výkonu. Z textu je tak zřetelná jeho hluboká orientace v problematice. To 

má kromě mnoha pozitivních i jisté negativní důsledky na zpracování tématu. Přílišné 

spoléhání na vlastní empirické zkušenosti vedlo k určitému podcenění studia novější literatury 

(především zahraniční) – viz seznam zdrojů či citace „archaických“ údajů. Navíc vlastní jasné 

představy o jednotlivých pojmech a jevech nebyl autor v některých pasážích schopen 

prezentovat srozumitelně pro méně orientovaného čtenáře a tak můžeme v textu nalézt 

zavádějící a diskutabilní formulace (str. 33, 46, 55,56 apod.).  



Naopak za velmi cenné a na této úrovni nepříliš obvyklé považuji autorovo kritické vyjádření 

ke kvalitě a prezentaci údajů z ME v Dánsku. Jím uváděné argumenty jsou logické a svědčí o 

znalostech souvislostí ovlivňujících herní výkon. V diskuzi se objevuje několik velmi 

zajímavých postřehů, které umožnily i formulovat logické závěry. 

 

Připomínky k práci: 

Předložený text má odpovídající strukturu a je vyvážený. Teoretická část je stručná, nicméně 

vystihuje podstatné informace s výjimkou výše uvedených citací starších údajů. Závažnější 

připomínky mám k metodické části. Formulace hypotéz H5 a H6 je stylisticky chybná 

(správně je vysvětlena až na str. 33) a komplikuje pochopení cílů. Také objasnění operací se 

statistickou významností je nejasné a činí problémy s pochopením některých argumentů 

v diskuzi. Hluboká orientace v problematice umožnila autorovi vyjádřit se v diskuzi 

kvalifikovaně k řadě jevů, což je hodné zvláštního zřetele i přes to, že občas by bylo možno o 

některých tvrzeních diskutovat (str. 46 – absence vlivu únavy, str. 55 - význam informací o 

křídlech pro brankáře, str. 56 – kvantita střelby z křídla u poražených týmů). 

Připomínky mám i ke stránce formální. Menší stylistická zdatnost autora se kromě výše 

uvedených problémů projevuje horší srozumitelností některých pasáží. V textu se objevují 

pravopisné chyby (str. 11,28, 42, 50, 55). Závěrečný seznam zdrojů postrádá standardní 

seřazení autorů podle abecedy.  

 

Otázky k obhajobě: 

1. Vysvětlete tvrzení, že: „Z hlediska logiky není možné aby hodnota korelačního koeficientu  

    byla vyšší než 0,6…“ (str. 33) 

2. Jak chápete pojem „špatná přihrávka“, uvedený jako jedna z variant „technických chyb“? 

3. Vysvětlete podrobně, jak posuzujete v jednotlivých případech statistickou významnost na  

    hladině 0,05? 

4. Co považujete za „ranou specializaci na hráčské funkce“ (str. 60)? 

 

Doporučení k úpravám: 

Nemám 
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