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Téma práce 
Míra vlivu kondičních schopností na herní výkonnost hráčů 

fotbalu ve věku 15-16 let. 

Cíl práce 

 

Zjistit míru vlivu kondičních ukazatelů na herní výkonnost hráčů 

fotbalu (kategorie U17 a U16), hodnocenou na základě dotazníku 

pro trenéra. Současně je cílem zjistit možné rozdíly v kondičních 

ukazatelích mezi kategoriemi hráčů U17 a U16 a dále zjistit 

možné vztahy mezi jednotlivými kondičními ukazateli. 
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Diplomová práce je doporučena k obhajobě.  

 

Závěrečné hodnocení: 

Závěrečná práce směřuje do oblasti identifikace a rozvoje talentované mládeže ve fotbale. Toto 

téma je v zahraničním výzkumu poměrně atraktivní a frekventované. Struktura práce je logicky 

poskládaná a jednotlivé kapitoly obsahují podstatné náležitosti. V práci bylo použito značné 

množství zahraniční literatury, avšak k řešenému výzkumnému tématu se vztahuje pouze malá část. 

Cíle a hypotézy práce byly logicky stanoveny a reflektují řešenou aktuální problematiku výzkumu 

ve zvolené oblasti. Výsledková část podává ucelené informace vzhledem ke stanoveným cílům a 

hypotézám. V poměrně rozsáhlé diskuzní části práce autor vhodně diskutuje ke zjištěným 

výsledkům, verifikuje hypotézy, částečně konfrontuje s předchozími výzkumy, předkládá praktické 

doporučení výsledků a také náměty pro budoucí výzkum. Taktéž jsou v této části práce uvedeny 

silné a slabé stránky práce, což může vést ke zkvalitnění potencionální replikace tohoto designu 

výzkumu. Seznam literatury nemá jednotnou úpravu. 
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