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Práce je doporučena k obhajobě.  

 

 

Navržený klasifikační stupeň: Velmi dobře 

 

 

K práci mám následující připomínky:  

 Termín „případová studie“ zmíněný v abstraktu není výzkumná metoda, nýbrž design 

výzkumu. 

 Seznam zkratek je neúplný (ČSF, ČR, CNS, FTVS UK, ČOV) 

 Seznam literatury nemá jednotné řádkování. 

 Použity pouze 2 cizojazyčné literární zdroje, minimum pro DP je 6. 

 Nebyly stanoveny hypotézy práce. 

 Nesedí stránkování podle kapitol v obsahu práce. 

 Proč jsou výsledky práce rozděleny do kapitol analytická část a výsledky?? Obojí by mělo 

být v kapitole výsledky, jelikož se jedná a vlastní výzkum. 

 

 

 



Závěr oponentského posudku: Závěrečnou práci hodnotím jako zdařilou s množstvím zajímavých 

informací týkajících se problematiky organizace a řízení fotbalových akademií. Cíle práce byly 

adekvátně dosaženy a interpretovány ve výsledkové a diskusní části. Výsledková část popisuje 

vytvořený model fungování fotbalové akademie obsahující jednotlivá opatření zajišťující úspěšné 

fungování akademie.  

 

 

Otázky k obhajobě:  

1. V čem spočívá podstata „pravidel malých forem“ ve sportovní přípravě mládeže? 

2. Popište, jak by mohl vypadat detailní návrh koncepce sportovní přípravy kategorie U16, týkající 

se požadavků na hráče a trenéra, které zmiňujete ve své práci? 

 

 

V Praze dne: 12. 9. 2012      Mgr. Jakub Kokštejn, Ph.D. 

 


