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Zjistit aktuální výkon v testech pohybové zdatnosti a základních 

motorických dovedností u mladých hráčů fotbalu. Současně je 

cílem práce hodnotit vzájemný vztah mezi tělesnou zdatností a 

základními motorickými dovednostmi. 

Vedoucí bakalářské práce Mgr. Jakub Kokštejn, Ph.D. 

Oponent bakalářské práce Mgr. Jaroslav Teplan 
 

Rozsah práce   

stran textu 83  

literárních pramenů (cizojazyčných) 61 (uvedených) z toho 36 cizojazyčných 

tabulky, grafy, přílohy 13 tabulek, 14 grafů, 18 obrázků, 1 příloha 
 

 

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   

stylistická úroveň X    

 

 

 

Bakalářská práce je doporučena k obhajobě.  
 

Otázky k obhajobě bakalářské práce:  

 

1. Jakým způsobem budete reagovat na zjištěné výsledky u chlapců, jaké budete mít 

doporučení  pro trenéry či rodiče a kam byste chtěl děti dál směřovat? 

2. Píšete, že je potřeba k hráčům (dětem) přistupovat individuálně. Jakým způsobem 

toho docílíte v tréninku 20 dětí? 

3. Kam dál byste chtěl danou práci směřovat? 

4. Jaké další testy na testování vytrvalosti či rychlostní vytrvalosti znáte? Které se 

aktuálně u fotbalistů používají?  

 

Připomínky k práci: 

Student velmi dobře zpracoval kapitolu teoretická východiska. Výrazně se opíral o zahraniční 

literaturu z poslední dekády. Úroveň práce však snižuje neuvedených 23 autorů ve zdrojích. Autor 

práce bude muset všechny autory uvedené v textu uvést ve zdrojích. Zároveň je tam dvakrát uveden 

autor Mckenzie et al. 2002. 

Metodika práce je velmi dobře zpracována a dobře se v ní orientuje. Pouze je chybně pojmenován 

vytrvalostní test. Autor se zmiňuje o Lengerově testu, ale je to test Legerův. 

V kapitole výsledky se mluví velice obecně, chybějí konkrétní čísla, ke kterým autor dospěl aby si 

mohl čtenář udělat obrázek o jednotlivých výkonech.  



V podkapitole 5.1.2 se čtenář velice špatně orientuje, zde bych navrhoval popsat slovy každou 

tabulku – nikoliv nejdříve popis a poté tabulky. 

V podkapitole 5.2.1 nemůže být uveden pouze nadpis skok do dálky, je to pak velice zavádějící – 

přesně pojmenovat, o co šlo. 

V kapitole diskuze chybí porovnání s jinými pracemi, které autor uvádí v teoretických východiscích 

a tím je bakalářská práce ochuzena o zajímavou část.  

 

 

Závěrečné hodnocení: 

 

Práce se zabývá aktuální tématikou, která je důležitou součástí života – fyzická zdatnost a základní 

pohybové dovednosti. Vzhledem k nízké úrovni fyzické zdatnosti, pohybové deprivaci u dětí a 

někdy i pohodlnosti rodičů v naší společnosti toto téma nabírá na důležitosti a její potřeby 

provedení a implementování výsledků zpět do praktického využití. 

Pouze jasné výsledky o stavu fyzické a pohybově dovednostní složky u dětí mohou ovlivňovat 

jejich rodiče k zamyšlení se nad důležitostí pohybu v dětském věku – potřeba rodičům vysvětlovat, 

že tři tréninky a dvě hodiny tělocviku týdně je pro dětský organismus málo.  

Je potřeba neustrnout pouze napsáním této bakalářské práce, ale pokračovat dál, neboť učitelství 

potažmo trenérství je „poselstvím“, které pomáhá utvářet budoucí osobnosti dětí. 

  

I přes výše uvedené nedostatky je bakalářská práce kvalitně zpracována, především v její teoretické 

a metodické části.  
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