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Závěrečné hodnocení: 

 Předložená práce přináší zajímavé informace z oblasti výchovy talentované mládeže ve fotbale v ČR. 

Teoretická část obsahuje potřebné informace včetně rešerše zahraniční literatury, avšak chybí 

aktuální zahraniční literatura řešící danou problematiku (nejnovější literatura z roku 2008). Ve 

vztahu k cíli práce jsou vhodně zvoleny hypotézy, avšak jejich ověření postrádá hlubší statistické 

metody. V diskuzní části jsou hypotézy odpovídajícím způsobem verifikovány. Metodická část 

obsahuje detailně popsané metody sběru dat. V diskuzní části autor k hypotézám práce vhodně uvádí 

vlastní myšlenky a názory. Konfrontace vlastních výsledků s předchozími výzkumy však chybí. V 

závěru diskuzní části postrádám výčet silných a slabých stránek studie, konkrétní praktické využití. 

Otázky: 

1. jaké je nejzásadnější zjištění vaší studie? 

2. popište praktickou využitelnost výsledků práce. Jak konkrétně mohou být výsledky využity FA ČR? 

3. jaké předpokládáte výsledky v případě sledování hráčů narozených v letech 1990-1997, kteří dnes 

hrají za profesionální týmy a seniorskou reprezentaci? 
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