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Připomínky: 

 Výsledková část v abstraktu je velmi neurčitá, v podstatě vůbec nevíme, k jakým 

konkrétním a stěžejním výsledkům autor došel. 

 V teoretické části práce postrádám jakékoliv informace o metodách nácviku herních 

dovedností, což je jedním ze dvou cílů DP 

 Výzkumné otázky nemají návaznost na cíle práce. Navíc jsou příliš vágní a neurčité. 

Nesoulad v návaznosti panuje mezi výzkumnými otázkami, cíli a úkoly práce. Toto považuji 

za hlavní problém práce!!! 

 V práci chybí hypotézy!!! 

 V metodologické části chybí zcela jasná definice termínů „nácvik herních dovedností; vliv 

sportovní průpravy na zdokonalování; porovnání nácviků herních dovedností pomocí 

tréninkových jednotek“. Tyto termíny nejsou v podstatě vymezeny v metodologii, a proto si 

pod nimi představit obrovské kvantum možností a celková práce tak trpí neurčitostí. 

 Dotazník je velmi obecně, až povrchně připraven a lze se domnívat, že na řadu otázek 

s odbornými pojmy (didaktické styly, metodicko-organizační styly) neznají trenéři odpověď 

(respektive nemají přehled o jednotlivých druzích)!! 

 Ve výsledkové části chybí jakékoliv informace o výsledcích dotazníků pro trenéry (grafy, 

tabulky, text).  



 V diskusní části chybí diskuse či zmínění výsledku některých otázek z dotazníku (např. 

otázky 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 

 Celkově práce působí velmi obecným až povrchním dojmem. Řada důležitých součástí 

práce chybí v jednotlivých kapitolách. 

 Některé tvrzení autora jsou velmi odvážná – „drilová cvičení jsou zastaralá“!?!  

 

Otázky 

1. Definujte a popište nejnovější metody pro nácvik dovedností a uveďte, zdali jste 

v tomto aspektu našel rozdíl mezi pozorovanými kluby. 

2. Uveďte metody nácviku herních dovedností a formy chování trenéra v tréninkové 

jednotce 

 

Závěrečné hodnocení:  

Práce působí velmi obecným až vágním charakterem. Vysoké množství cílů práce je zjevně 

důsledkem nekvalitního zpracování metodologické, výsledkové a diskusní části. V metodologii 

nejsou vymezeny základní termíny výzkumu, což činí výsledky a diskuzi velmi obecnou a 

neurčitou.  

V Praze dne: 29. 8. 2016      Mgr. Jakub Kokštejn, Ph.D. 


