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2. Využitelnost výsledků práce v praxi, příp. teorie: průměrná 

 

3. Připomínky a otázky k event. zodpovězení při obhajobě: 

Formální hledisko: 

Z metodologického hlediska není zcela splněna formální stránka DP. Vzhledem k charakteru 

studie (kvantitativní studie) kapitola metodika neobsahuje podrobný popis a zdůvodnění 

vybraných sledovaných proměnných (střelba, počet přihrávek a souboje 1:1). Dále text 

obsahuje řadu pravopisných chyb. 

 

 Obsahové hledisko: 

Teoretická část – obsahuje popis sportovní přípravy dětí, charakteristiku malých forem 

fotbalu a pravidla malých forem fotbalu. Tato část obsahuje 20 str. textu. Vzhledem 

k vytyčeným cílům je zde zřetelná absence studií (české a zahraniční) týkajících se 

zdůvodnění, které herní činnosti jsou nejfrekventovanější s ohledem stát se následně 

předmětem výzkumu.   



Cíle práce – autor si vytyčil cíle.  

Metodika – není jasné kolik utkání je do pozorování zahrnuto. Sledované proměnné nejsou 

transparentně definovány. Zvolená forma záznamu dat do kategoriálního systému může 

způsobit nestandardnost podmínek tzn. výsledkem mohou být nespolehlivé údaje (přímé vs. 

nepřímé pozorování).   

Výsledky – obsahuje grafy a tabulky sledovaných proměnných. Nicméně, interpretace dat se 

neshoduje s cílem a metodikou práce tzn. autor vyvozuje závěry na základě subjektivních 

domněnek např.  

- Co je tedy kritériem (formáty malých forem fotbalu, velikost hřiště, počet hráčů nebo 

velikost hrací plochy nebo je to kombinace těchto faktorů? 

Diskuze – provedená observace s následujícím sběrem, vyhodnocením a interpretací dat, není 

dostatečně komparována se šetřením z obdobných studií tzn. širší kompilace poznatků, které 

jsou doplněny o názory zahraničních popř. českých autorů. Současně zde autor podává možná 

vysvětlení ke sledovaným proměnným a diskutuje k hypotézám. 

 

Otázka k obhajobě: 

1. Na základě transferu poznatků, uveďte základní doporučení do tréninkového procesu. 

2. Z čeho vychází kategoriální systém? 

 

 

4. Práce není doporučena k obhajobě. 

 

5. Navržený klasifikační stupeň: neprospěl 
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