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Hodnocení práce  
 

Cílem práce je vytvoření instruktážního pořadu pro potřeby fotbalového tréninku dětí 

mladšího školního věku. Metodika zpracování je velmi dobrá. S informačními zdroji a 

odbornou literaturou autor pracuje dobře. Celkový postup řešení videozáznamu tréninkové 

jednotky je velmi dobrý, členění práce je logické, přínosné je využití ve formě prezentace 

v domácím prostředí při samostatné přípravě. Po technické stránce pokládám za nedostatek 

nevyužití možnosti členit pořad do jednotlivých kapitol s možností samostatného spuštění 

jednotlivých metod tréninku, což by bylo velmi přínosné pro domácí využití či při ukázce 

tréninku na učebně. Velmi dobře jsou v teoretické části konkretizovány didaktické zásady, 

správně jsou uvedeny zásady sportovní přípravy u dané věkové kategorie. Je zřetelná velmi 

dobrá práce s kamerou, větší důraz měl být kladen na volbu pořadí sekvencí jednotlivých 

tréninkových činností. Ozvučení záznamu je dobré, drobné nedostatky jsou zaviněny použitou 

technikou – vhodnější by bylo použití více mikrofonů pro záznam reálného zvuku.  Formální 

zpracování obou částí i scénáře je na velmi dobré úrovni, jazykové zpracování je (i ve 

videopořadu) odpovídající. Drobné nedostatky v provedení jednotlivých úkonů (např. 

překážkový sed) jsou nedostatkem trenéra, ne autora záznamu. Autor měl ale ohlídat použití 

míče s logem firmy při záběrech z tělocvičny. 

Dotazníkový průzkum již počtem navrácených dotazníků potvrzuje dvojaký přístup trenérů 

k využití ICT technologií v tréninkovém procesu. Téma prezentace jejich práce rodičovské 

veřejnosti a provázání se zabezpečením náboru nových žáků (někdy i existence žákovského 

fotbalu v dané lokalitě) je v současnosti velmi citlivé téma. Kladně hodnotím formální stránku 

včetně uvedení souhlasu rodičů s natáčením. 

Realizovaným videopořadem autor zcela naplnil zadání své práce. Závěr práce je dobře 

formulován. 
            
Otázky k obhajobě: 

1. Popište blíže problematiku záznamu na hřišti a v tělocvičně! 
2. Jaké jsou omezující podmínky při snímání sportovních činností? 
3. Myslíte, že zkušený trenér nepotřebuje mít zpracován celoroční tréninkový plán? 
 

Souhrnné vyjádření:  Práce splňuje svým obsahem i zpracováním požadavky na bakalářskou 

práci a proto ji doporučuji k obhajobě. 
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