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Téma práce: Hodnocení motorické výkonnosti, základních pohybových dovedností a herních 

dovedností u mladých hráčů fotbalu. 

 

Cíl práce: Zjistit vzájemné vztahy mezi složkami motorické výkonnosti, základními pohybovými 

dovednostmi a herními dovednostmi u mladých hráčů fotbalu. Současně je cílem zjistit rozdíly ve 

výše uvedených parametrech mezi kategoriemi mladší a starší přípravky. 

 

1. Kritéria hodnocení práce: 

  

stupeň hodnocení 

výborně 
velmi 

dobře 
vyhovující nevyhovující 

stupeň splnění cíle práce  x     
 

  

samostatnost posluchače 

při zpracování tématu  
      

logická stavba práce x       

práce s literaturou včetně 

citací 
  x   

 
  

adekvátnost použitých 

metod 
  x   

 
  

hloubka provedené analýzy 

ve vztahu k tématu 
 x  

 
    

úprava práce (text, grafy, 

tabulky) 
 x    

 
  

stylistická úroveň   x      

  

2. Využitelnost výsledků práce v praxi, příp. teorie: 

Průměrná 

 

3. Připomínky: 

 Formální a obsahové hledisko: 
Abstrakt – abstrakt obsahuje nejzásadnější informace týkající se dosažených výsledků práce. 

 

Teoretická část – obsahuje charakteristiku věkové kategorie 6 -13let s ohledem na  

psychomotorické zákonitosti, cíle a obsah sportovní přípravy. Zvláště se autor zabývá 

problematikou sportovní (fotbalové) přípravy s konsekvencemi do oblastí tělesné zdatnosti, 



základních pohybových dovedností a specifických fotbalových dovedností a jejich různému 

přístupu při využití v praxi.  

 

Metodika – autor přehledně popisuje jednotlivé oblasti, které budou předmětem diagnostiky s 

podrobným popisem všech subtestů, které budou administrovány a dále uvádí přehled 

použitých statistických metod. 

 

Výsledky – výsledky šetření jsou přehledně zpracovány ve formě tabulek a grafů 

 

Diskuze – na str. 84 autor popisuje, že výsledky práce potvrdily závislost fotbalových testů a 

jednotlivých testů tělesné zdatnosti. Jak si tuto formulaci lze vysvětlit?  

 

Připomínky oponenta k používané terminologii v DP. Autor uvádí při zpracování tématu 

zejm. v oblasti diagnostiky různé terminologické pojmy, ačkoliv se v řadě případech jedná 

pravděpodobně o totožný obsah. Tímto může u mnoha čtenářů způsobit nechtěné nejasnosti. 

Například: 

 specifické herní dovednosti/herní dovednosti/fotbalové dovednosti/specifické 

fotbalové dovednosti/technické dovednosti 

 specifické pohybové dovednosti/pohybové dovednosti/základní motorické 

dovednosti/motorické dovednosti 

 Tělesná zdatnost/pohybové schopnosti 

 

Otázky k obhajobě: 

1. Čím si lze vysvětlit, že u zkoumané skupiny hráčů dosáhlo 40% z nich podprůměrných 

výsledků v testu TGMD2? 

2. Z čeho vychází přehled nejpoužívanějších testů hodnotící herní dovednosti na str. 30 a 

31? 

3. Cílem práce bylo zjistit vztah mezi tělesným složením hráčů a ostatními oblastmi 

sledování (viz str. 56, 78, 81). K jakým závěrům autor dospěl? 

Práce je doporučena k obhajobě. 

4. Navržený klasifikační stupeň: výborně – velmi dobře podle průběhu obhajoby 
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