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Doplňující komentář k hodnocení práce:
Vedení družstva v utkání (koučování) je v současné době jedním z nejvíce diskutovaných 
problémů v oblasti sportu dětí a mládeže. Nicméně považuji za poněkud problematické hledat 
obecnější souvislosti na základě analýzy chování jednoho trenéra ve dvou utkáních. Z textu je 
zřejmé, že diplomant se na vlastní řešení stanovených úkolů snažil pečlivě připravit. Studium 
velkého množství dostupných materiálů se odrazilo v nevyváženosti textu, teoretická část je 
poměrně rozsáhlá (tvoří téměř dvě třetiny textu). Naopak závěry, možná i vzhledem k výše 
uvedenému problému, jsou velmi sporé. V teoretické části navíc postrádám vyústění, neboť 
není zřejmé, proč se autor zaměřil právě na problematiku formulovanou ve výzkumných 
otázkách. V první z nich se objevuje pojem „nejlépe“, nikde v dalším textu nejsou uvedena 
kritéria pro hodnocení co je nejlepší a autor se k tomu nevyjadřuje ani v diskusi. Za velmi 
nevhodnou považuji formulaci v abstraktu: „Výsledek této práce byl dosažen a splněn“. A 



v této souvislosti se domnívám, že na základě provedeného šetření je možno „ nabídnout 
rady“ pouze sledovanému trenérovi.

Připomínky k práci:
1. V textu se občas (str. 9, 62) objevuje mediální styl
2. Některé pasáže se v teoretické části opakují (viz str. 27 a 33)
3. Nevidím rozdíl mezi prvním a druhým úkolem (formulace úkolů práce na str. 43)
4. Na str. 53 se liší procentuální údaje uváděné v textu a v grafu
5. Stejný zdroj je v textu různě citován (str. 45 – 47), některé zdroje uváděné v textu 

nejsou uvedeny v seznamu literatury (str. 42)
6. V textu je opakovaně používána nesprávná terminologie („zápas“, „post“, „vápno“)
7. Text obsahuje řadu jazykových chyb a to jak pravopisných (str. 12, 31, 32, 60), tak 

překlepů (namátkou str. 22, 25, 28 32 atd.)

Otázky k obhajobě:
1. Lze na základě analýzy chování jednoho trenéra ve dvou utkáních „nabízet rady 

trenérům“?
2. Jaký vidíte rozdíl mezi komunikačními (str. 16) a trenérskými (str. 31) styly 

popisovanými v textu?
3. Jak si vysvětlujete pojem „nejlépe motivovat své hráče v utkání“ (str. 43)
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