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     Hodnocení 

 
Textově méně rozsáhlá bakalářská práce uvedena na  61 stránkách textu doplněna 6 

tabulkami, 5 obrázky, 2 grafy a 3 schématy. V použité literatuře uvádí autor 17 publikačních 

zdrojů, z elektronických zdrojů stejný počet 17, zahraničního charakteru 3. Autor předkládá 

tématiku, týkající se současných přístupů k tréninku dětí a mládeže ve věku 6 – 12 let. 

Hlavním záměrem byl přenos získaných poznatků do tréninkové praxe, tréninkových cvičení.  

 

Abstrakt v české i anglickém jazyce má přiměřený rozsah a koresponduje s obsahem 

zaměření s uvedením cíle, metod a výsledků pro jednotlivé pohybové předpoklady od 

kategorie U7 po kategorii U12.  

 

Úvodem zdůvodňuje význam přípravy mladých fotbalistů v uvedených věkových kategoriích 

se zdůrazněním všestranného přístupu při tvorbě adaptačních podnětů. Upozorňuje na 

všeobecně uplatňovaný předčasný specializovaný trénink prostřednictvím specifických 

cvičení, které mohou způsobit vyšší náchylnost ke zranění, případně ke svalovým 

dysbalancím.Celou práci člení do dvou částí, z nichž první má teoreticko- informativní 

charakter, druhá má ryze charakter praktický 

 

V teoretických východiscích prokázal student schopnost prostudovat a utřídit odbornou 

literaturu s propojením na teoretické základy fotbalu. Vymezuje pojetí sportovního tréninku 

včetně didaktické technologie tělesné přípravy z pohledu věkové periodizace (mladší a starší 

přípravka, mladší žáci). Možná se mohl více věnovat odborným publikacím specifického 

charakteru, které souvisejí s problematikou nácviku herních dovedností, didaktickou 

technologii s uplatněním a využitím didaktických forem (M-O-F), metod ( vztah celku a částí) 

i případně didaktických stylů (příkazový, praktický, reciproční, s řízeným a samostatným 

objevováním), které bezprostředně souvisejí s tvorbou cvičení, které autor uvádí v druhé části 

práce s příslušným pedagogickým významem. Podobně to platí i pro uvedení metod 

manipulace se zatížením. Na druhé straně je nutné pozitivně konstatovat přístup autora  

k rozvoji koordinačních a rychlostních schopností uváděných v souvislosti s tzv.:“zlatým 
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věkem motorického učení“ v dané vývojové etapě  6 – 12 let. Prezentovaný kondiční trénink 

všeobecného zaměření působí v tomto období jako určitý servis s vymezením senzitivních 

období pro propojení pohybových vlastností s nácvikem herních dovedností. Což autor 

potvrzuje v diskusní části na str.55 citováním Fajfera (2005) 

 

Z použitých metod pro získání základních informací byla převážně využita metoda obsahové 

analýzy dokumentů a vybraných odborných publikací mající převážně všeobecný charakter. 

Autor mohl více využít specifických odborných zdrojů se zaměřením na sportovní hru fotbal a 

tím předejít víceméně kompilačnímu pojetí zpracování závěrečné práce. 

 

Hlavním záměrem autora bylo vytvoření zásobníku cvičení pro rozvoj pohybových 

předpokladů.Určitým nedostatkem této části práce je absence principů manipulace se 

zatěžováním u jednotlivých cvičení tzn.: počet opakování, doba trvání, intenzita zatížení atd. 

Mohl i uvést některá zdravotní rizika s uplatněním pedagogických přístupů trenéra, především 

ve spojitosti s rozvojem silových předpokladů ( např. při cvičení ve dvojicích, kdy jeden hráč 

nese na zádech spoluhráče na určenou vzdálenost atd.). Některá cvičení lze pojmout i jako 

transfer do pojetí individuálního herního výkonu, potažmo do herní spolupráce.  

Jinak výsledky jsou prezentovány srozumitelně, stručně a přehledně 

 

Diskuze je řešena určitým shrnutím a doplněna o některé diagnostické přístupy pro stanovení 

aktuálního stavu kondiční přípravy mladých hráčů. Otestováním některé z věkové skupiny by 

závěrečná práce stoupla na úrovni zpracování, stejně jako přístup k posouzení úrovně herních 

dovedností. Dále vymezuje obsah sportovní přípravy z hlediska nácviku herních dovedností 

bez konfrontace s konkrétními výsledky v jednotlivých věkových kategoriích Upozorňuje i na 

prolnutí pohybových předpokladů s herními dovednostmi, především s koordinačními 

schopnostmi. 

 

 Po formální stránce lze práci hodnotit pozitivně až na výše uvedené některé problémy, které 

by práci posunuli na vyšší úroveň. Autor také prokázal schopnost uvést shrnutí teoretické 

části a také uvést některé limity související s obecnějším konstatováním literárních rešerší.  

 

Práci doporučuji k obhajobě a výsledek stanovit na základě průběhu obhajoby. 

 

Otázky pro obhajobu: 

 

1. Lze charakterizovat techniku běhu u atleta a hráče sportovních her, případně lze 

vymezit nutné rychlostní předpoklady pro hráče fotbalu? 

2. Jakou roli hrají pohybové schopnosti ve výkonu hráče fotbalu? 

3. Co rozumíme pod pojmem senzitivní období ve vývoji mladého organismu? 

4. Jak vymezujeme podmínky pro zatěžování organizmu? 

5. Vyjmenujte některé diagnostické prostředky pro zjištění motorických předpokladů 

talentovaných mladých hráčů fotbalu a jaký předpoklad měří? 

6. Vyjmenujte komponenty koordinačních schopností ve fotbalu. 

7. Lze zařazením jednotlivých sportovních her do tréninkového procesu dosáhnout 

určitého transféru do herních dovedností a kterých? 
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