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Tento posudek je hodnocen čistě z hlediska znalosti ragby. Nejsou hodnoceny metodologické 

postupy či forma zpracování bakalářské práce. 

Za vhodné považuji zařazení týmů kvalitativně jiné úrovně, kde je šance na zjištění rozdílu 

mezi týmy největší. Z pozorovaných utkání je viditelný rozdíl v celkovém počtu přihrávek, 

který je v neprospěch české reprezentace, zvláště v kontextu počtu neúspěšných přihrávek. 

To je zásadní a hlavní výstup práce, z kterého se dá vyvozovat správnost závěru, že jde o 

jeden z hlavních rozdílů mezi týmy nejvyšší úrovně a českou reprezentací. Tento předpoklad 

bohužel není potvrzen žádným dalším pozorováním této konkrétní činnosti. Zde je prostor 

pro další pokračování výzkumu v rámci diplomové práce, kde by se, jak je správně uvedeno 

v diskuzi, dala tato konkrétní herní činnost dále sledovat. Vhodným parametrem by bylo 

zejména určení efektivnosti přihrávek, tzn. je-li díky přihrávce získaná výhoda pro útočící 

tým, nebo je vlivem špatného provedení a načasování spíše negativním aspektem hry 

útočícího týmu, byť je statisticky považována za úspěšnou. 

Zajímavým zjištěním, je možný vztah mezi počtem přihrávek v jedné herní fázi, ukazující na 

schopnost zachovat kontinuitu hry a výkonností sledovaného týmu. Zde je předpoklad, že 

úspěšnější týmy jsou schopny udržet vysoké herní tempo díky zvládnutí techniky přihrávky a 

obecnému pohybu hráčů a podpoře. V dalších sledovaných parametrech (4-15) nejsou mezi 

týmy zásadní disproporce, které by potvrzovaly reálný výkonnostní rozdíl.  

Problémem práce je nízký počet sledovaných zápasů, zvláště v případě, kde se snaží autorka 

díky statistickým výsledkům pozorování, vyvozovat závěry a doporučení. Stejně tak výběr 

zápasů by měl zohledňovat snahu statisticky zpracovávat utkání soupeřů s obdobnou úrovní 

a tím pádem i srovnatelným výsledkem zápasu. V případě zápasu NZL-RUS jsou pozorování 

neprůkazná z důvodu velkého bodového rozdílu mezi týmy a některé výstupy z něj jsou 

v kontrastu s výstupy zbylých pozorovaných utkání.  

Závěr: bakalářská práce předložená Evou Zdeňkovou „Porovnání herních činností českého, 

novozélandského a kanadského týmu ženského ragby“ má reálný potenciál pomoci zlepšení 

tréninkového procesu české reprezentace. Z hlediska odborného umožnuje identifikovat 

klíčový nedostatek, na který je možno se v přípravě hráček více zaměřit. Téma hodnocení 

klíčových parametrů pro úspěšnost týmu v kolektivním sportu, v tomto případě ragby, je 

velmi obtížné. To je možná i jeden z důvodů, proč je tak málo zpracovaných odborných prací 

na toto téma. Práci doporučuji k obhajobě. 
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