
 1 

Hodnocení bakalářské práce 
Student: Marek Vait 
Téma bakalářské práce: Analýza tréninkové přípravy děti a mládeže 
Vedoucí práce: PhDr. Mario Buzek, CSc. 
 
 
Rozsah práce   
stran textu 40 
literárních pramenů (cizojazyčných) 19 (3) 
Obrázky, tabulky, grafy, přílohy 20 tabulek,v příloze 38 TJ 

 
úroveň 

Náročnost tématu na 
výborně velmi dobře dobře nevyhověl/a 

teoretické znalosti   x  
praktické zkušenosti  x   
podkladové materiály (vstupní data) a 
jejich zpracování 

  x  

 
úroveň 

Kritéria hodnocení práce 
výborně 

velmi 
dobře 

dobře nevyhověl/a 

stupeň splnění cíle práce   x  
logická stavba práce   x  
práce s českou literaturou včetně citací   x  
práce se zahraniční literaturou včetně 
citací 

  x  

adekvátnost použitých metod   x  
hloubka provedené analýzy   x  
stupeň realizovatelnosti řešení   x  
formální úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

  x  

stylistická úroveň   x  
nároky ZP na podkladové materiály, 
konzultace, průzkumy 

  x  

použití analýz, matem. statistických a 
jiných metod, komparací apod. 

  x  

využitelnost námětů, návrhů a 
doporučení k řešení problému 

  x  

obsah a relevantnost příloh v textu či 
příl. části ZP (tabulky, grafy, propočty 
apod.) 

 x   

Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 
 
Práce    je /  není   doporučena k obhajobě.  
 
Navržený klasifikační stupeň: dobře 

Do rámečku vypsat slovní hodnocení z této škály: výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl/ 
 
 
Doplňující komentář k hodnocení práce: 
 

1. Analytická studie k hodnocení způsobu realizace stanovených pohybových a herních 
úkolů v tréninkové jednotce 
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2. Sledování vybraných proměnných z oblasti didaktické technologie, především na 
didaktické formy (M-O-F, S-I-F) 

3. Komparace s teoretickými východisky nebo praktickými zkušenostmi 
 
K práci mám následující připomínky:  
 

1. Dílčí cíle práce byly splněny, i když poměr uvedených hodnot v didaktických formách 
může být diskutabilní (významnější konstantou je uvedený trend ve vybraných 
didaktických formách) 

2. Teoretická část trpí nedostatkem specificky zaměřených citací, ať již z domácí či 
zahraniční literatury i vyšší odborná erudice autora. Absence rešerší zahraniční 
literatury v teoretických východiscích, přestože je v bibliografii uvedena (Grenz, 
Snow, Thomas). Tím trpí  problémový a konfrontační přístup k daným problémům, 
především k vybraným problémům, tvorbě obsahu i vnějších podmínek v rámci 
didaktického procesu. Autor, i v obecnějších rešerších, se mohl více zaměřit na 
sledovanou věkovou kategorii dětí. 

3. Metodologie je orientována na vyhodnocování písemných textů v daném zaměření, 
v rámci obsahové analýzy tréninkových jednotek. Hodnocení spočívalo na 
subjektivním postoji a jednoznačném závěru (dodržen/nedodržen). Nabízejí se otázky 
zařazení možné konfrontace a zdůvodnění s hlavním trenérem. 

4. Výsledky jsou postaveny na jednoznačností, především z hlediska jednoduchosti 
stanovených kritérií. Konkrétní údaje jen potvrzují některé známé trendy v oblasti 
organizace podmínek didaktického prostředí, které jsou v rozporu s didaktickými 
principy této věkové kategorie. Pozn.: Proč autor v průběhu pozorování ( jako účastník 
tréninkového procesu) nezměnil charakter poměru M-O-F?). 

5. Po formální stránce práce trpí nedostatky stylistického i gramatického charakteru 
v textové části. Nevhodně jsou voleny názvy tabulek, grafická značení v přílohové 
části nejsou uvedena podle platné normy. Nutno opravit podle výsledku obhajoby. 

 
Otázky: 

1. Vysvětli pojmy zdatnost, adaptační proces, kondice a jejich použití v kontextu 
sportovního tréninku 

2. Jak byla realizována individuální sociálně – interakční forma v tréninku u sledované 
starší přípravky? 

 
30.4.2011        PhDr. Mario Buzek, CSc. 


