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Rozsah práce   

stran textu 64 

literárních pramenů (cizojazyčných) 26 (5) 

Obrázky, tabulky, grafy, přílohy 30, 5, 2, 1 
 

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. V předložené práci se autor pokusil 

analyzovat herní výkon ve futsalu kvantitativně i kvalitativně. Z mého subjektivního pohledu 

je zajímavější část kvalitativní, mimo jiné proto, že jak je uvedeno v teoretické části, česká 

futsalová literatura podobné analýzy postrádá. Nakonec název práce evokuje představy o 

kvalitativní deskripci vybrané oblasti herního výkonu. Z textu je také zřetelná velmi dobrá 

orientace autora v problematice, zejména v oblasti taktiky. Je to pravděpodobně dáno jeho 

aktivním působením ve vrcholovém futsalu.  

Za méně podařenou lze označit část kvantitativních analýz. Problém spatřuji v oblasti 

metodologie, neboť pro komparaci účinnosti jednotlivých faktorů herního výkonu nejsou 

stanovena ani statistická, ani věcná kritéria. Autor předkládaná tvrzení o rozdílnosti (vyšší 

účinnosti) jsou tak diskutabilní a dle mého názoru někdy i zavádějící (viz verifikace první 



hypotézy). Souhlasím s autorovými závěry ve smyslu potřeby dalších analýz herního výkonu 

jako podkladu pro zkvalitnění sportovního tréninku ve futsalu. 

 

Připomínky k práci: 

Předložený text má odpovídající strukturu a je vyvážený. Určitý problém shledávám v části 

teoretické. Autor v ní stejně jako v celém textu různě operuje s pojmy herní kombinace a 

herní systém, ale často je používá v rozporu s obecnou teorií brankových sportovních her. 

Některé pasáže jsou pak hůře srozumitelné až zavádějící (viz str. 25 a dále). 

Z metodické části je poněkud nestandardní formulace hypotéz v podobě otázek. Absence 

statistických i věcných kritérií pro srovnávání jsem už zmínil v předchozí části.  

Výsledky jsou prezentovány srozumitelně a přehledně. Vhodné je i doplnění tabulkami a 

schématy. V diskuzi je prezentováno několik zajímavých poznatků, z kterých je opět znatelná 

vysoká míra empirie autora. Závěry logicky vyplývají z předchozích kapitol. 

Určité výhrady mám i ke stránce formální. Některé stylistické nedostatky (str. 58) komplikují 

pochopení diskutovaných problémů (str. 58). Seznam použitých zdrojů je neúplný, některé 

prameny uvedené v textu v něm chybí. Zejména v případě kdy je v textu opakovaně citován 

Stříž (2002) je neuvedení v závěrečném seznamu zarážející.   

 

Otázky k obhajobě: 

1. Jak chápete pojmy herní kombinace a herní systém ve futsalu? 

2 Účinnost útoku obecně souvisí s výkonem soupeřovy obrany a brankáře. Zvažoval jste to při 

hodnocení rozdílů? 

3. Na základě čeho považujete rozdíl účinnosti 1,05% za podklad pro tvrzení o vyšší účinnosti 

útoku proti obraně od vlastní poloviny (str. 47)? 

4. Platí tvrzení uvedené na str. 54 (vyšší četnost jevu = vyšší účinnost) obecně? 

 

Doporučení k úpravám: 

Doplnit seznam použitých zdrojů 

 

V Praze dne: 4.9. 2017       Podpis: 

 


