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Rozsah práce   

stran textu 77 

literárních pramenů (cizojazyčných) 46 (22) 

Obrázky, tabulky, grafy, přílohy 2, 10, 8, 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 doporučena k obhajobě.  
 

Navržený klasifikační stupeň: Dle průběhu obhajoby 

 

 

Doplňující komentář k hodnocení práce: 

Dle tvrzení autora se o řešení problematiky do důsledku zatím nikdo nepokusil. Z tohoto 

pohledu je tedy možno považovat téma za velmi přínosné. Uvedený stav se odrazil 

v některých aspektech textu. Chybí v něm srovnání s jinými podobnými výzkumy, nicméně se 

domnívám, že autor se mohl pokusit o hlubší analýzu příčin zejména vstupních ale i 

výstupních charakteristik herního výkonu sledovaného souboru. Velmi dobře provedená 

rešerše zdrojů týkajících se oblasti taktiky mu k tomu dávala předpoklady.  

Poněkud problematickou shledávám konstrukci zkoumání. Autor v textu opakovaně připouští 

hlubokou souvislost mezi taktickými a technickými faktory herního výkonu. Je proto poněkud 

zarážející, že ani v hypotézách ani při evaluaci změn kvality herního výkonu sledovaného 



souboru vůbec nepřipouští možnost ovlivnění úrovní dovedností (techniky). Navíc ještě 

postrádám jakékoliv vyjádření k možnostem vlivu herního výkonu soupeře na herní výkon 

sledovaného souboru ve sledovaných utkáních. Z metodického hlediska se jeví problematické 

srovnávání změn faktorů herního výkonu v utkáních s různými soupeři, respektive není 

zřejmé, proč v jednom případě došlo ke srovnání v utkáních se stejným soupeřem (což 

považuji za věcně správné) a v druhém případě bylo analyzováno utkání s odlišným 

soupeřem.  

 

Připomínky k práci: 

Text má odpovídající strukturu ale je poněkud nevyvážený (víc jak polovinu tvoří teoretická 

východiska). Výsledky jsou prezentovány jak slovně, tak pomocí tabulek a grafů, což zvyšuje 

přehlednost. Z věcného hlediska mám pochybnosti o tom, zda se pouze jedna tréninková 

jednotka týdně prioritně zaměřená na nácvik a zdokonalování taktických faktorů herního 

výkonu, mohla dostatečně projevit v posunu úrovně taktického jednání. Závěry jsou 

formulovány srozumitelně, nicméně některé z nich nemají oporu v předchozím textu (apel na 

obecnou podporu sportovní činnosti dětí a mládeže). 

Jisté výhrady mám i ke stránce formální. Abstrakt je velmi sporý a má spíše podobu dalších 

klíčových slov. Zdroje uváděné v textu nejsou v seznamu literatury (Dovalil 2012), některé 

citace v seznamu jsou neúplné (neodpovídají citační normě). Kvalitu práce snižují i 

nedostatky jazykové: opakovaně se objevuje mediální styl (str. 11, 13, 20, 41, 49-53 apod.), 

v textu jsou chyby formulační (namátkou str. 11,19, 36, 44 apod.) a pravopisné (11, 29, 35, 

53, 73 apod.). 

 

Otázky k obhajobě: 
1. Jak chápete rozhodování (při pohybovém úkolu – viz text str. 27)? 

2. Jak se díváte na možnost osvojování samostatného rozhodování hráčů využitím některých  

   didaktických stylů v tréninkovém procesu? 

3. Na základě čeho jste stanovil cíle sportovní přípravy v kategorii starších žáků (str. 42)? 

4. Bral jste při verifikaci hypotéz v úvahu fakt, že ke změnám herního výkonu mohla vést i  

   zvýšená úroveň individuálních dovedností? 

 

Doporučení k úpravám: 

Nemám 
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