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Celková náročnost práce: 

Podprůměrné      Průměrné    Nadprůměrné 

 

Kritéria hodnocení práce – stupně hodnocení: 

Výborně - velmi dobře    -     dobře  -   nevyhovující 

Stupeň splnění cíle práce 

 
Velmi dobře 

 

Logická stavba práce 

 
 Velmi dobře 

Samostatnost při zpracování tématu 

 
Velmi dobře 

Práce s literaturou – citace, vlastní komentář  

 
                               Velmi dobře 

Adekvátnost použitých metod 

 
Velmi dobře 

Hloubka tematické analýzy, vlastní přínos 

diplomanta 

 

                             Výborně 

Úprava práce: text, grafy, tabulky 

 
Dobře 

Stylistická úroveň, jazyk 

 
Velmi dobře 

 

Praktická využitelnost zpracování: 

 

podprůměrná   průměrná   nadprůměrná 

Hodnocení:   
 

Stupeň splnění cílů práce a celkové hodnocení. Formálně vzato jsou cíle práce sice 

určeny přesně, ale formulovány poněkud příliš široce. To způsobí, že striktně vzato, 

byly splněny jen částečně- například nedošlo ke srovnání kriterií získaných  

z výzkumu a užívaných agenturou.. Na druhé straně je třeba konstatovat, že práce je 

v mnoha oblastech velmi přínosná, prezentuje mnoho nových pohledů a je bezesporu 

objevná v určování požadavků na výběr hráčů. Autorovi možná unikly některé 

souvislosti (rozpor mezi analýzou činností a expertním odhadem), výsledkem je však 

nesporné novum, byť formálně ne zcela dotažené do důsledku. Celkově hodnotím 

práci jako přínosný až objevný příspěvek k výběru talentů ve fotbale, byť s mnoha 

formálními nedostatky, jako nadprůměrnou. 

Hodnocení: velmi dobře  

 



Práce s literaturou – citace. V teoretické části vykazuje  autor schopnost adekvátně 

zacházet s literaturou , včetně její citace. Bohužel formálně je často nejednotná, 

nicméně vždy podle norem. Pisatel vnikl do složité problematiky talentu, dispozic a 

dovedností, používá široký záběr zdrojů, s kterými umí adekvátně zacházet. Někdy se 

dopouští nepřesností, ale tato část svědčí o jeho dobrém přehledu a schopnosti skloubit 

různé prameny do smysluplného celku. Postrádám více vlastních stanovisek. 

Hodnocení: velmi dobře  

 

Samostatnost při zpracování. 

Diplomant si sám iniciativně zvolil téma a projevoval značnou samostatnost při jeho 

zpracování. Zpočátku se radil a konzultoval projekt, v závěru však pracoval již zcela 

samostatně – absence konzultací se pak asi projevila v nedotaženém závěru práce.  

Hodnocení: velmi dobře 

 

Logická stavba práce. Projekt výzkumu drží dobrou logickou strukturu, obsahuje 

všechny požadované části, ale nesplňuje cíl práce - srovnání kritérií získaných 

z výzkumu s kriterii sportovní agentury.  Práce je jinak přehledná s dobrou logickou 

posloupností.  

Hodnocení: velmi dobře 

  

Adekvátnost použitých metod. 

Projekt byl sestaven dobře, použil adekvátní metodu sestavení kriterií a posouzení 

jejich důležitosti. Bohužel nebyl dotažen do konečného srovnání výběrových kriterií. 

Metodicky však lze postup považovat za adekvátní.  

Hodnocení: velmi dobře 

 

Hloubka analýzy, vlastní přínos. 

Za hlavní přínos je třeba považovat vlastní záměr: porovnání expertních odhadů 

trenérů s činnostní analýzou, na které je postaven výběr talentů v agentuře. To asi 

uniklo pisateli, ale přivádí to výběr talentů do nové fáze. Nepřímé (autor to 

nedokončil) srovnání dvou přístupů určování kritérií pro výběr talentů je objevné a 

přináší zcela nové možnosti k řešení této problematiky. V této práci je vzorová 

činnostní analýza jednotlivých postů ve fotbale, i když je patrně z velké části převzatá 

z vnitřních materiálů agentury. Je jaksi druhotně doplněna celostními kritérii, která 

platí pro více postů a která v expertním škálování trenéři často dávají do popředí. 

Kontrastní: „odebírání míče“ x „zodpovědnost“ (str. 39). Popsání podrobných nároků 

na činnost herních postů je velmi inspirativní a zasahuje hlubokou podstatu.  

Hodnocení: výborně  

 

Úprava práce: Dodržuje standardy, je celkem přehledná, mohla být doplněna 

ilustrativními snímky. Jediný převzatý obrázek nesplňuje ani obvyklý standard – měl 

být překreslen.   

Hodnocení:  dobře 

 

Stylistická úroveň, jazyk 

Autor se vyjadřuje dobře, není však vždy přesný ve formulacích.Gramaticky a 

formulačně nadprůměrná studie.  

Hodnocení: velmi dobře  

 

 

Otázky k obhajobě: 

 

1. Do vlastností na s. 14 zahrnujete i inteligenci. Do jaké kategorie (schopnosti, 

dovednosti, vlastnosti správně patří?  

2. Jak byste přesněji definoval vlastnosti? 



3. Lze podle vás skloubit nároky stanovené na základě rozboru herních činností a 

nároky stanovené posouzením expertů? Jak? 

 
 

Práce je doporučena k obhajobě. 
Práce svým rozsahem i obsahem celkově splňuje nároky, kladené na práci 
diplomovou. Doporučuji ji k obhájení.  
 
Navržený klasifikační stupeň: v závislosti na průběhu obhajoby  velmi dobře.  
    
Prohlašuji, že nejsem v rodinném či jiném soukromém vztahu k diplomantovi. 
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