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polostrukturovaných rozhovorů s profesionálními trenéry budou určena kritéria, která by se měla sledovat 

u mladých talentovaných fotbalistů ve věkové kategorii U15. Po určení významnosti jednotlivých kritérií 

samotnými trenéry bude vytvořen užší seznam těch nejvýznamnějších. Dílčím cílem je srovnání užšího 

seznamu vybraných kritérií, zjištěného na základě výzkumu, se vzorem, který využívá agentura Sport 

Invest International.  
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Praktická či teoretická využitelnost zpracování: 

podprůměrná  průměrná  nadprůměrná  

 
 

Hodnocení práce a připomínky: 

Tato bakalářská práce pojednává o poměrně originálním a v praxi aplikovatelném tématu ve srovnání 

s kvalifikačními pracemi stejné úrovně. V úvodu autor rozebírá téma z hlediska šíře záběru vhodně a úvod 

tak dostává jasné obrysy tzv. „V“ schématu. Snad jen předposlední odstavec vymezující cíl práce by měl 

být z logiky věci spíše poslední. Zároveň by bylo vhodné vyvarovat se vyjádření typu „Predikce toho, zda 

se hráč v přípravkovém věku stane v budoucnu profesionálním fotbalistou, je téměř nemožná,“ jelikož tím 



autor tak trochu popírá smysl své práce. Stejně tak není ideální uvádět do úvodu výroky, které nelze 

považovat za obecnou znalost, bez citace. 

Teoretická rešerše se týká relevantních pojmů vzhledem k tématu, avšak není přímo rešerší. V mnohých 

případech jsou pouze dvě citace na straně apod. Lze však přihlédnout k tomu, že zde hraje roli i autorova 

prozatím malá zkušenost s psaním akademického textu. Na druhou stranu by bylo vhodné citovat alespoň 

každý odstavec, když ne větu (např. podkapitola 2.4), resp. citovat v každém odstavci alespoň jednou, a 

to především proto, aby měl autor na čem postavit svůj následný komentář. 

Obecně je v rešerši využíváno především publikací českých autorů, a to jen několika z nich, což při vší 

úctě k daným akademikům nelze považovat vzhledem k rychlosti vývoje fenoménu, kterým se tato 

bakalářská práce zabývá, za optimální. Téma vyžaduje větší využití zahraniční literatury, především 

odborných článků, v nichž lze nalézt nejaktuálnější informace. Celkový počet použitých zdrojů je 21, což 

je jen těsně nad požadovaným minimem. 

V neposlední řadě by rešerši prospělo podrobnější vymezení talent managementu, jelikož s daným 

tématem úzce souvisí, obzvlášť pokud je na téma nahlíženo z manažerské perspektivy. Obrázek 1, jakožto 

jediný obrázek teoretické části, by mohl být graficky přepracován autorem. Často v této kapitole také 

dochází k bodovému výčtu i v případech, kdy by byl text čitelnější a ucelenější, pokud by autor body 

přeformuloval do celých vět. 

Cíl práce je vymezen srozumitelně a je dosažitelný. Mohlo dojít pouze k méně rozsáhlému popisu postupu, 

který mají vymezit až dále uvedené úkoly. Ty jsou v některých případech příliš obecné, ale alespoň některé 

z nich jsou stanoveny dostatečně konkrétně vzhledem k jejich důležitosti pro dosažení cíle.  

Vymezení základního souboru je zvláštní, ale uznatelné. Na druhou stranu vzorek lze při průměrné znalosti 

českého fotbalového prostředí považovat i bez vymezení základního souboru za velice relevantní. Pro 

potřeby bakalářské práce, a s přihlédnutím k použitým metodám, je vzorek (8 respondentů) i dostatečně 

velký. Druhou část výzkumu, škálování, lze v určitém slova smyslu označit za kvantitativní, i když chápu, 

že asi došlo ke zohlednění velikosti vzorku. 

Z hlediska intervalu provádění rozhovorů lze namítat, že autor nemohl mít dostatek času k interpretaci 

dat, která je v případě kvalitativního výzkumu často náročná. Nicméně autor zmiňuje analýzu i kódování, 

což je v případě bakalářských prací poměrně ojedinělý jev. Že se autor nad postupem kvalitativní analýzy 

alespoň nějak systematicky zamyslel, je třeba ocenit. Stejně tak je pro úroveň bakalářské práce dobře 

popsán sběr dat, charakteristika respondentů a další kroky výzkumu.  

Výsledky jsou srozumitelně prezentovány, komentovány a interpretovány. Problém nastává ve chvíli, kdy 

má dojít k naplnění cíle. Autor totiž v cíli proklamuje, že sestaví užší seznam kritérií pro výběr talentů, 

který ale tak docela nesestavuje. Jinými slovy seznam zvolených kritérií příliš „nezužuje“ a navíc závěr 

pouze předkládá kritéria, která jsou již v současné době agenturou Sport Invest International využívána, 

aniž by došlo ke srovnání s výsledky. Není zde tedy podrobnější explicitní srovnání zjištěných významných 

kritérií s těmi využívanými danou agenturou v současné době, což byl jeden z cílů. 

V závěru je zmíněno, že užších seznamů je tedy nakonec několik, právě podle jednotlivých postů, ale 

obecně by interpretace výsledků, které jsou stěžejní pro naplnění cíle, měla být lépe vymezena. Možná 

lze příště předejít těmto problémům vynecháním slov jako „užší“ v rámci cíle, popř. si lze stanovat jen 

hlavní cíl. V závěru navíc autor celý postup popisuje ještě trochu jinak, kdy operuje hned od začátku 



pouze s 20 kritérii u každého postu, ale v tabulkách je jich nejprve 25 (i když je 5 posledních vždy 

označeno jako méně významné).  

Právě do diskuse mohlo být vloženo srovnání zjištěných kritérií s těmi stávajícími, včetně podrobného 

vysvětlujícího komentáře a důvodů rozdílů. Obecně by diskuse měla být podrobnější a lépe vystihnout 

limity výzkumu. Z hlediska diskuse s literaturou bylo už v teoretické části jasné, že autor nebude mít příliš 

s čím diskutovat, ale rozhodně se alespoň o nějaké vztažení výsledků k výchozí literatuře snažil, což lze 

hodnotit pozitivně.  

V diskusi autor příliš nevymezil svoji pozici, ani vůči agentuře, ani vůči respondentům. Výzkum byl sice 

schválený Etickou komisí UK FTVS, ale i přes to je vhodné svou pozici jakožto výzkumníka vymezit, 

obzvlášť v případě kvalitativního výzkumu. Z hlediska etických aspektů a transparentnosti výzkumu je 

dobře, že autor přiložil hodnocení kritérií jednotlivými trenéry. Důvody, proč nebyly přiloženy přepisy 

rozhovorů jsou vymezeny a jsou relevantní.  

Z formálního hlediska práce neobsahuje velké množství překlepů a pravopisných chyb. Podkapitoly by 

vždy měly být minimálně dvě, aby dávalo smysl nadřazenou kapitolu dělit. Stejně tak je vhodné kapitolu 

uvést, než začne podkapitola, tedy zamezit tomu, aby byly dva nadpisy nad sebou. Někdy není v textu 

vhodně citováno (např. strana 46 „(Perič, Plachý)“ bez roku atd.), ale většina citací je správně dle 

požadované normy. I odkazování na další kapitoly je v průběhu práce vhodné a doplňuje kontext. Autor 

většinu práce dodržuje neutrální jazyk a smysluplné členění textu. 

Celkově je práce z hlediska náročnosti a výzkumného designu nadprůměrná, ale praktická využitelnost 

zůstává prozatím pod potenciálem. I tak je praktická využitelnost na bakalářskou práci přinejmenším 

průměrná a na zjištěních lze stavět další relevantní výzkum. 

 

Otázky k obhajobě: 

 
1) Jak by se dala shrnout nejvýznamnější zjištěná kritéria, ve srovnání se stávajícími kritérii 

využívanými agenturou Sport Invest International, tak, aby byla co nejsnáze využitelná pro 

praxi nebo další zpracování či zkoumání? 

2) Jak byste zohlednil herní styl a rozestavení v rámci navazujícího výzkumu?  

 

Navržený klasifikační stupeň:  
 

Práci doporučuji k obhajobě, přičemž navrhuji práci klasifikovat stupněm „velmi dobře“, v závislosti na 
průběhu obhajoby. 
 

 
Prohlašuji, že nejsem v rodinném či jiném soukromém vztahu ke studentovi/studentce. 
 
V Praze dne        Podpis 

                                                                       ….......................................................... 
        Jméno 
 


