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Hodnocení závěrečné diplomové práce

Student : Zdeněk Mička

Téma závěrečné práce: Koučink trenéra v utkání fotbalu

Vedoucí práce: PhDr. Mario Buzek, CSc.

Rozsah práce
stran textu 70
literárních pramenů (cizojazyčných) 33/8

Obrázky, tabulky, grafy, přílohy 4, 4, 8, 3

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 x
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.)

x

Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x

Práce    je /  není   doporučena k obhajobě.

Navržený klasifikační stupeň:

Doplňující komentář k hodnocení práce:
Teoretická studie zabývající se chováním trenéra v utkání s možnosti interpretace do 

praxe. Ze širokého spektra výběrového zaměření autor zvolil formy chování, týkající se 
motivace, instrukce, zpětné vazby a postojové aktivity.

Široce pojatá teoretická část analyzující různé proměnné, týkající se osobnosti i 
chování trenéra/kouče. Má logickou stavbu a v obecné rovině poukazuje na problémové 
oblasti řízení sportovního tréninku dětí a mládeže. Škoda, že autor nevěnoval více pozorností
oblastem (konkrétním výsledkům) vyplývající z vlastního výzkumného zaměření, které 
formuloval výzkumnými otázkami, tzn. problematikou instrukčního, zpětně vazebního 
chování a postojovým aktivitám. Nabízelo se podrobněji zpracovat literaturu zabývající se 
analýzou didaktické interakce, především jejími výsledky, které by pomohly autorovi 
zdůvodnit jeho přístup.
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Cíli a úkolům práce schází zdůvodnění, proč z chování trenéra byly zvoleny uvedené 
formy. Toto zdůvodnění se nabízelo uvést na konci teoretické části. Metodologická část 
kopíruje metodu ADI.

Výsledková část jen lapidárně shrnuje výsledky, bez věrohodné a důsledné 
interpretace včetně nabízející se komparace. Důsledněji k interpretaci přistoupil autor až 
v diskuzi, přesto se domnívám, že mohla být konkrétnější s uvedením typických příkladů a 
konkrétním vyhodnocením – s uplatněním kvalitativního přístupu.

Připomínky k práci:
Po formální stránce práce obsahuje mnoho gramatických nedostatků (interpunkce, překlepy, 
chybějící slova, textové nedokončení věty – chybějící slova, problémy s y/i apod.) a tím 
snižují teoretickou hodnotu diplomové práce.

Otázky k obhajobě:
1. Co je jednotka didaktické interakce?
2. Daly by se zóny postojové aktivy vyjádřit kvalitativně, verbálně?

Doporučení k úpravám:
Zvážit úpravu formálních nedostatků!!

V Praze dne: Podpis:
31.8.2015 PhDr. Mario Buzek, CSc.


