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Navržený klasifikační stupeň:  

 

Velmi dobře 

 

 

Otázky k obhajobě:  

  

Objasněte, zda se jedná opravdu o analýzu či o sledování. 

V kapitole “Současné analýzy ve fotbale“ zmiňujete pouze české autory. V zahraničí žádné 

analýzy neprobíhaly či neprobíhají? 

Zajímalo by mě, na jakých podkladech vznikaly stanovené hypotézy. Vysvětlete. 

Výzkumný soubor tvořily tři hráči, z toho každý byl sledován ve dvou utkáních. Podle mého 

mínění takoví to vzorek a počet utkání podává malou výpovědní hodnotu? 

V diskusi chybí zmínka o možnosti zkreslení výsledků. 

Jaký vliv má taktika týmu na zjištěné výsledky? 

Konkretizujte doporučení pro tréninkovou praxi. 

Podejte doporučení pro případný další výzkum. 

 

K práci mám následující připomínky:  

 

Chybí mi více citací od zahraničních autorů. 

Některé citované české publikace jsou již letité. 

 

 

Závěr oponentského posudku: 

 

Práce je zaměřená na sledování některých aspektů individuálního herního výkonu hráče na 

postu hrotového útočníka v průběhu ofenzivní části hry. Přináší řadu nových poznatků, které by 

bylo třeba podrobněji rozpracovat. I přes určité nedostatky, které se v práci vyskytují konstatuji, 

že má velmi dobrou úroveň.   
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