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    Cílem práce je „Zmapovat sportovní přípravu fotbalové mládeže ve věku 12 a 
15 let, zhodnotit úlohu trenéra a zformulovat nejdůležitější problémy, se kterými 
se při práci s mládeží trenéři setkávají“(s.8). Autor řeší problém na 58 stranách 
(plus přílohy), s využitím 14 uvedených zdrojů v seznamu literatury (s.57).
    Po přečtení teoretické části i vlastního výzkumu bych doporučil úpravu názvu 
práce i formulaci cíle. O „zmapování“ přípravy mládeže se v práci prakticky 
vůbec nejedná (výběr talentů, systém přípravy, přístupy k tréninku, tréninková 
střediska atd.), ale práce je především zaměřena na roli trenéra při práci 
s mládeží. Tomu odpovídá teoretická i praktická část práce.
    Ve výzkumné části (s.22 a n.) předchází základní údaje o provedeném 
výzkumu před hypotézami – proč? Jaký je smysl hypotéz? Co rozumíme 
testováním hypotéz? V Úvodu do výzkumu autor uvádí, že použil metodu 
dotazníku, který adresoval trenérům (návratnost 50% z 50 rozeslaných). 
Hypotézy (s.23) jsou formulovány většinou velmi vágně (H 2 – co je 
„dostatečné zázemí“?; H 3 co je „dobrá úroveň“? H 5 – co jsou „běžně dostupné 
metody a způsoby“? H 8 – jaké „vážné nedostatky“ autor předpokládá?).
   Dotazník má 22 otázek (viz příloha s.59 a n.), není jasné, jak byly odpovědi 
verifikovány – na některé otázky bez bližší specifikace bylo možno očekávat i 
nepravdivé odpovědi (ot. 17, 18), v otázce č.15 nebylo lepší se ptát na procenta? 
Takto nevíme, zda požadavky plní všichni, či jen někteří. Ot. 20 není rozdíl též 
v míře podpory rodičů? Co jsou kontrolní otázky v dotazníku a jakou mají 
funkci? Vyhodnocení odpovědí je přehledné.
    V Diskusi (s.48) se autor vyjadřuje k přijetí hypotéz – k jejich verifikaci mám 
výše uvedené výhrady. Pozitivně hodnotím snahu autora o vyvození dílčích 
závěrů (s.51) – ale neměly být právě obsahem kapitoly Závěry (s. 53)? Takto 
plní tato kapitola funkci nikoliv skutečných závěrů, tj. poznatků, k nimž autor 
v práci dospěl, ale pouze určitého obecného povídání na závěr – což je 
nedostatek.

     Celkově však práce přes uvedené výhrady plní požadavky, které jsou na tento 
typ prací kladeny, a proto ji doporučuji k obhajobě.
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