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1. Aktuálnost tématu, obsahová struktura práce, formulace problému a cíle práce. 
Problematika specifik brankářských tréninků v nižších soutěžích, především v mládežnických 
kategoriích  je tématem aktuálním. Autor si jej zvolil na základě vlastní hráčské historie, 
vnímání jistých mezer v tréninkovém procesu brankářů. Práce je strukturována jasně, 
přehledně, teoretická část mírně obsahově přesahuje část praktickou. Hlavní cíl je formulován 
jasně, některé dílčí cíle poměrně složitě, s tím souvisí i složité formulování hypotéz – 
především H1. 
 

 
2. Úroveň teoretické části, komplexnost analýzy zkoumaného problému, kvalita práce s 

literaturou  
V teoretické části autor přibližuje celou problematiku v poměrně širokém spektru – od historie 
fotbalu obecně, přes pravidla ke konkrétním činnostem brankáře v zápase i tréninkovém 
procesu. Autor využívá 7 literárních zdrojů, obdobný počet internetových. Zahraniční studie 
obdobné problematiky by práci výrazně přidaly na úrovni.  

 
3. Formulace hypotéz, jejich provázanost na problémy a cíle práce. 

Celkem bylo formulováno 6 hypotéz. H1  by stála za zvážení ohledně jejího přeformulování. 
Provázanost hypotéz i dílčích cílů autor zdůrazňuje a lze i z práce vyčíst, stejně tak důvody 
stanovení hypotéz – zde by bylo vhodné podrobnější popsání.   

              
4. Metody testování hypotéz, jejich vhodnost a logika postupu práce. 

Základní metodou byl dotazník, v práci mohla být uvedena jeho bližší specifikace – typ 
dotazníku, otázek, důvod volby, počet a typ otázek. Je trochu škoda, že autor nevyužil ve 
vyhodnocení výsledků všech otázek z dotazníku – kupř. vedení tréninkového deníku apod..  
32 respondentů po 8 z každé úrovně skýtá přiměřený dostatek informací potřebných pro 
zpracování výsledků.  

 
5. Úroveň analýzy a interpretace výsledků, zaměření a úroveň diskuse. 

V interpretaci získaných výsledků je vidět znatelný autorův přehled v problematice a zájem o 
studii. Tabulky i grafy jsou jednoduché, přehledně zpracované, doplněné popisem. Do diskuse 
autor vhodně vkládá jak poznatky z teoretické části tak především svoje vlastní zkušenosti 
z hráčské kariéry k vyvození závěrů z jednotlivých hodnocení. Škoda úvodního odstavce stati 
Diskuse – je těžko pochopitelný a s chybami.  

 
6. Formulace závěrů přínos a využití výsledků. 

V závěrech je přehledně shrnutý záměr i výsledky práce. Autor vhodně popisuje možnost 
dalšího využití výzkumu, včetně posunu využitelnosti v práci s  mládežnickými kategoriemi.  
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7. Formální stránka práce  
Práce je zpracována přehledně, dodržuje normy i rozsah práce obvyklý pro bakalářské práce. 
Vyskytují se drobné gramatické chyby a stylistické nedostatky, vložené obrázky (fotky) mohly 
být v lepší kvalitě.  

 
8. Celkové hodnocení práce  

Způsobem zpracování bakalářské práce prokázal autor orientaci v problematice a schopnost 
přiměřeně kvalitně pracovat s odbornou literaturou i interpretovat získané výsledky.  

 
Práci doporučuji k obhajobě. 

 
Návrh klasifikace: 
 
 
 
Otázky k obhajobě:  
 
1) Je psychická odolnost vůči stresovým situacím jedním z hlavních atributů úspěšnosti 

fotbalového brankáře? Rozveďte.  
 

 
Datum:                     Podpis: 


