
P O S U D E K VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 
Jméno a příjmení diplomanta: Bc. Jakub Krištofek  
 
Téma práce: Týmové role v družstvu mladších žáků FK Motorlet Praha 
 
Cíl práce: cílem diplomové práce je zjistit  v ligovém týmu mladších 

žáků  jednotlivé týmové role a vyhodnotit jejich význam pro zlepšení vztahů družstva.   

 
1. Náročnost tématu na: 

 - teoretické znalosti           podprůměrné  průměrné nadprůměr  

 
- vstupní údaje a 
  jejich zpracování            podprůměrné  

průměrné nadprůměr  

 - použité metody              podprůměrné průměrné nadprůměr  

 
2. Kritéria hodnocení práce: 

 

stupeň hodnocení 

výborně 
velmi 
dobře 

vyhovující 
nevyhovu
jící 

stupeň splnění cíle práce  1     

samostatnost posluchače 
při zpracování tématu 

 1    

logická stavba práce  1      

práce s literaturou včetně 
citací 

 1      

adekvátnost použitých 
metod 

   2     

hloubka provedené analýzy 
ve vztahu k tématu 

 1     

úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

 1    

stylistická úroveň      3  

 
3. Využitelnost výsledků práce v praxi, příp. teorie: 
            podprůměrná    průměrná nadprůměrná  
 
4. Připomínky a otázky k event. zodpovězení při obhajobě: 
Na práci oceňuji zejména její praktickou využitelnost. Autor učinil relativně  ojedinělý 
pokus o porovnání výsledků testů (Belbinův test rolí) s vlastním pozorováním a 
sociometrií. I když výsledky nejsou jednoznačné, je obdivuhodné, jak se prakticky s tak 
složitým projektem vyrovnal. I když výsledky nejsou jednoznačné, prokázal v teoretické 
části značné znalosti o problematice a dokázal vhodně využít i literaturu. Určité 
nedostatky se projevují ve stylistice a vyjadřování. Jistá neobratnost a nevyzrálost 
vědeckého jazyka se ukazuje  například v určení cílů („cílem je …najít týmové role“ s. 
10, nebo „vymyslet a popsat soubor cvičení“). Jinak je práce značným přínosem nejen 
pro ověření platnosti dotazníků, ale i pro trenérskou praxi: například velmi cenná jsou 
popsaná herní cvičení. Také hloubka analýzy a diskuse je dostačující. Horší je to 



možná s volbou Belbinova dotazníku rolí, který se hodí spíše do pracovního prostředí a 
nemůže dost dobře diagnostikovat hráčské role typu „zlý muž“. Oceňuji i otevřenost, 
s jakou autor přiznává neshody dotazníkových výsledků s vlastním pozorováním. I 
negativní poznatky jsou cenné. Celkově považuji práci za velmi přínosnou pro praxi i 
využití teorie.  
Otázky k obhajobě: a) Na s. 42 se zmiňujete o reliabilitě. Jaký je rozdíl mezi 
spolehlivostí (reliabilitou) a validitou?  
b) Domníváte se, že by 12 letí hráči měli volit svého kapitána? V proč ano, resp. Ne?  
 
5. Práce  svým rozsahem i obsahem splňuje požadavky kladené na práci diplomovou a 
je doporučena k obhajobě.  
 
6. Navržený klasifikační stupeň:  předběžně, v závislosti na obhajobě  výborně až 
velmi dobře  
    
    
  

Praha, 5. 9. 2011      PhDr. Vladimír Janák, CSc. 


