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Bakalářská práce je doporučena k obhajobě.  

 

Připomínky: 

 V teoretické části chybí informace (či samostatná kapitola) o současném stavu výzkumu 

v dané oblasti. Jinými slovy výsledky předchozích výzkumů. Na základě tohoto nedostatku 

nelze vidět souvislost se stanovenými hypotézami práce. 

 Celkově je teoretická část velmi slabě podepřena literární oporou. 

 Počet sledovaných zápasů je nedostatečný pro objektivní posouzení úrovně herních 

dovedností hráčů 

 Některé sledované jevy jsou nedostatečně definovány (viz obcházení soupeře, přihrávka) 

  

 

Otázky: 

1. Na základě jakých zjištění z teoretické části práce byly stanoveny hypotézy práce? 

2. Jak lze využít výsledky (výsledky hypotéz) práce v tréninku dětí a mládeže? 

3. Uveďte možné příčiny zkreslení výsledků vaší práce. 

4. Charakterizujte rozdílné zaměření zkoumaných klubů na výchovu mládeže, jak uvádíte v cíli 

práce. 

 

Závěrečné hodnocení: Po formální i obsahové stránce splnila práce ustanovené cíle. Na 

základě vlastního výzkumu autor uvádí zjištění týkající se úrovně individuálních herních činností 



hráčů fotbalu. S ohledem na tato zjištění jsou v závěru práce uvedena také praktická doporučení. 

Dále je uveden možný budoucí výzkum v návaznosti na tuto výzkumnou práci. 
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