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Posudek diplomové práce
Název: Problematika nácviku základních herních dovedností ve fotbale pro dětí ve věku 6 –

8 let

Autor: Bc. Karel Syrovátka

Oponent : PhDr. Mario Buzek, CSc. – vedoucí práce

Zpracováním daného problému se diplomová práce jeví jako přehledová studie

daného zaměření, přestože autor v cílech a úkolech a především v metodologické části uvádí 

způsoby výzkumného šetření u vybraných souborů s uvedením konkrétních výzkumných 

metod (kvantitativních, kvalitativních, m. pozorování a dotazování včetně metody 

srovnávací).

Svůj záměr uvedl na 80 stránkách textu včetně příloh, s citačně rozsáhlou odbornou 

literaturou naší i zahraniční provenience. Zjednodušeně by se dalo uvést, že autor strukturu 

práce zaměřil na dvě oblasti. Na teoretickou část, která obsahuje obecná východiska k dané 

problematice uvedené v kapitole 3, ale i v kapitole 5., včetně souvisejících podkapitol ( 5.1.1, 

5.1.2 atd.). Dále na interpretační část, kterou kvalitativně popisuje v kapitole diskuze. Cílům 

a úkolům věnoval jen teoretický přístup, stejně jako metodologické kapitole bez zjevné 

praktické realizace. Správně vymezil způsoby výzkumného šetření, včetně použitých metod, 

ale v praktickém šetření je dostatečně nevyužil. Především metodu kategorizovaného přímého 

pozorování, metodu dotazování s otevřenými otázkami (uvedena v příloze), stejně jako 

komparativní metodu pro srovnání se zahraničními zkušenostmi. To vše vedlo k vágním 

závěrům v uvedené diskuzi bez určité kvantifikace vymezených proměnných, které mohly

sloužit k přesnějšímu a objektivnějšímu stanovení proměnných u jednotlivých výzkumných 

souborů. V tomto ohledu chyběla výzkumnému šetření přesnější registrace (evidence) 

sledovaných indikátorů, ale i údaje ze zkoumání dokumentů, o kterých se autor zmiňuje 

v metodologické části.

Vlastní diskuze pak vychází již jen z citací uvedené literatury a z osobních 

teoretických a praktických zkušeností diplomanta. Proto se domnívám, že práce má jen 

přehledový charakter a ne výzkumný, jak bylo prezentováno v cílech a úkolech práce. Na 

druhé straně nutno podotknout, že diplomant pracoval systematicky, odborně reagoval na 

vytýčené problémy včetně interpretace do tréninkové praxe u této nejmladší věkové kategorie. 

Pro obhajobu předkládám následující otázky:

1. Jaká je uplatnitelnost didaktických stylů u zkoumané věkové kategorie a 

v jakém poměru využíváme metodicko – organizační formy?
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2. V textu autor mluví o nejnovějších metodách nácviku, které má na mysli?

3. Jaký je rozdíl mezi kvantitativním a kvalitativním výzkumem?

4. Které symptomy rozhodují o vyšší kvalitě trenéra?

5. Jak byla využita metoda zkoumání dokumentů, o které se autor v práci 

zmiňuje?

6. V čem se přibližujeme uvedeným zahraničním státům při nácviku základních 

dovedností?

Po formální stránce, vedle již zmíněné struktury a charakteru výzkumného řešení je 

práce, až na několik maličkostí, sepsaná systematicky a přehledně. Má odborný fundament a 

může čtenáře orientovat jak se správně zaměřovat na sportovní a herní přípravu u těch

nejmladších fotbalových adeptů.
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