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Hodnocení závěrečné diplomové práce

Student :Bc.Petr Šňupík

Téma závěrečné práce: Organizace a řízení fotbalových akademií

Vedoucí práce: PhDr. Mario Buzek, CSc.

Rozsah práce
stran textu 85
literárních pramenů (cizojazyčných) 39 (2)

Obrázky, tabulky, grafy, přílohy 0,11,0,0

Kritéria hodnocení práce
úroveň

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
formální úprava práce (text, grafy, 
tabulky)

X

stylistická úroveň X
využití podkladových materiálů,
konzultací, průzkumů apod.

X

obsah a relevantnost příloh v textu či 
příl. části ZP (tabulky, grafy, propočty 
apod.)
Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x

Práce    je /  není   doporučena k obhajobě.

Navržený klasifikační stupeň: výborně

Doplňující komentář k hodnocení práce:
Problém organizace a řízení fotbalových akademií řeší autor formou případové studie ve 
fotbalovém klubu 1.FC Slovácko se záměrem zhodnotit některé oblasti fungování této 
instituce pro zobecnění některých zákonitostí či navržení progresivních opatření.Teoretická 
východiska dostatečně vymezují sledované oblasti, mají logickou návaznost i odbornou 
fundovanost.
Uvedené dva cíle (obvykle se uvádí jeden cíl s dílčími úkoly), jejich naplnění mají rozdílnou 
realizaci. Zatímco  2. cíl – navržení opatření je reálně splnitelný, 1. cíl – vytvořit obecný 
model je nereálný, jelikož autor analyzoval jen jednu fungující akademii. Výzkumné otázky a 
metodologické postupy zpřesňují charakter zaměření. Vlastnímu výzkum schází určitá 
„hloubka“ získaných informací, což lze zdůvodnit odkazem na vlastní „ know –how“, např. 
v případě „manuálu práce s mládeži“, což je dost podstatné pro hodnocení koncepce přípravy. 
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Snažil se autor získat tento manuál např. na technickém oddělení FAČRu? Jinak závěry 
k získaným údajům jsou věcné a vzhledem k možným opatřením v dané akademii podnětné.

Připomínky k práci:
Proč autor neprovedl konfrontaci s informacemi některých zahraničních akademií.

Otázky k obhajobě:
1. Mohl by se diplomant vyjádřit k řízení testování v analyzovaném klubu?
2. Setkal se diplomant s vymezením požadavků na dosažení požadované výkonnostní 

úrovně z hlediska jednotlivých faktorů ( technická, taktická, kondiční způsobilost 
atd.)?

3. Lze zpřesnit obsah tréninkových kempů pro výběr talentů?

Doporučení k úpravám:
Dílčí gramatické chyby.

V Praze dne: Podpis:
12.9.2012 PhDr. Mario Buzek, CSc.




