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Práce je doporučena k obhajobě.  
 
Navržený klasifikační stupeň:  výborně 

 
Otázky k obhajobě:  

1. Na základě studia výchovy mládeže v obou zemích se pokuste naznačit rozdíly ve 
školení a práci švédských a českých trenérů. 

2. Pokuste se přehledně (graficky) porovnat statistiky obou týmů ze sledovaných zápasů. 
Vyberte statistiky, které považujete za zásadní vzhledem ke zmiňovaným 
výkonnostním rozdílům. 

3. Naznačte další možnosti zkoumání tohoto jevu. Jaké další příčiny by bylo vhodné 
zkoumat s cílem nalezení rozdílů ve výkonnosti reprezentací? 

 
 
 
K práci mám následující připomínky:  
 
V abstraktu u výsledků práce došlo chybně k záměně taktické a technické úrovně. 
V teoretické části by bylo vhodné zařadit i kapitolu o školení trenérů ve Švédsku nebo se věnovat 
rozdílům v trenérské úrovni u českých a švédských trenérů mládeže. 
Ve výsledkové části by bylo vhodné porovnat statistiky zápasů (nebo důležité parametry z těchto 
statistik) přehledně do jedné tabulky nebo jiného grafického zpracování. 
Řešitel práce by měl volit relevantní zdroje, v některých případech dal přednost internetovým 
zdrojům před tištěnými (např. str. 33 – definice pozorování). 
 
 
 
Závěr posudku: 
 
Řešitel práce se pokusil uchopit problematiku výkonností reprezentací z více úhlů. Řešitel se snažil 
o nalezení příčin rozdílné výkonnosti i z hlediska dlouhodobého rozvoje hráčů a historie a 
popularity sportu v daných zemích. Velice obtížného úkolu se na úrovni bakalářské práce zhostil 
velmi dobře, práce obsahuje zajímavé postřehy a je přínosná jako výchozí materiál pro další 
podrobné zkoumání této problematiky. 
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