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Navržený klasifikační stupeň:

Dle průběhu obhajoby

Doplňující komentář k hodnocení práce: Předložený text je jedním z prvních pokusů v
české literature analyzovat dopad úpravy pravidel na herní výkon ve vrcholové házené. Už z
tohoto důvodu se práce jeví přínosnou a aktuální. Autorka přistoupila ke zpracování tématu

zodpovědně, nicméně časové zaneprázdnění (posluchačka kombinovaného studia) se
projevilo na kvalitě některých pasáží. Diplomantka se v problematice dobře orientuje a
pracovala samostatně. Přesto se domnívám, že sebraná data nabízí možnosti hlubší diskuse
zejména ohledně rozdílů v koncepci jednotlivých týmů. To by případně umožnilo i formulovat
konkrétnější závěry pro další tréninkový proces českých týmů.
Připomínky k práci:
Text má logickou strukturu a je relativně vyvážený. Teoretická část je více souhrnem
nalezených informací, bohužel v některých případech staršího data. To pak může komplikovat
diskuzi (viz např. str. 18, taktický princip formulovaný Jančálkem a kol. /1978/ je již zastaralý a
ve vrcholové házené dnes už velmi řídce používaný). Problematika hry bez brankáře se navíc ve
starší literature téměř neobjevuje (vyplývá to i z autorkou velmi dobře prezentovaného vývoje
pravidel). To platí i o novější tuzemské literatuře, nicméně v zahraničí (SRN) se už aktuální
analýzy tohoto taktického prvku objevily a jejich použití by pak dovolilo hlubší diskuzi.
Cíle, úkoly a hypotéza jsou formulovány jasně a srozumitelně (druhou větu hypotézy považuji za
nadbytečnou). Zvolené metody shledávám jako adekvátní. Množství analyzovaných utkání a
získaných dat neumožňuje hlubší statistickou analýzu a tak se autorka možná mohla víc
soustředit na analýzu věcnou. Konkrétně mám na mysli fakt, že se vzhledem k použitým
materiálům nabízela kvalitativní analýza koncepce útočné hry v oslabení u vice týmů.
Z textu je zřejmá snaha prezentovat výsledky přehledně a stručně. Výsledková část je vhodně
doplněna tabulkami a grafy. Na tomto místě je třeba ale zmínit určitý formální problem.
Autorka používá v některých pasážích jazykově “neobratné” formulace, které mohou,
zejména pro čtenáře nepříliš obeznámeného s problematikou, působit nejasnosti a zavádějící
chápání textu (str. 34, 36). Diskuze je strohá, ale logická. Velmi oceňuji poněkud netradiční
využití rozhovoru s reprezentačním trenérem ČR jako jistou verifikaci vlastních názorů
formulovaných při zpracování diplomového úkolu. Z formulovanými závěry lze souhlasit, Z
mého pohledu je diskutabilní úplná verifikace hypotézy. Zatímco se závěry ohledně obranné
fáze lze plně souhlasit, potvrzení úspěšnosti útočné faze není podle mého názoru podloženo
stoprocentně průkaznými argumenty.
Jak bylo uvedeno výše, určité výhrady mám k formální stránce práce, respektive k její
jazykové podobě. Naopak další formální charakteristiky (použití citačních norem, grafické
provedení tabulek a grafů apod.) odpovídá požadavkům na diplomové práce FTVS.
Práci doporučuji k obhajobě

Otázky k obhajobě:
1. Na základě čeho (jakých dat) jste formulovala poslední větu na str. 33?
2. Jak byste pro potřeby pozorovatelů s podobným úkolem, jako byl ten Váš, definovala
kritérium pro posuzování včasnosti (“brzo” – “pozdě”) střídání křídel a brankářů ve
finální části útočné faze?
3. Na základě čeho soudíte, že tým Švédska není “tak zkušený” (str. 45)
4. Na základě čeho opakovaně (str. 45,46) tvrdíte, že tým Švédska by v oslabení při
použití pouze 5 hráček v poli vstřelil v útoku méně branek?
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