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Rozsah práce
stran textu 50
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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 doporučena k obhajobě.

Navržený klasifikační stupeň:

Doplňující komentář k hodnocení práce:
Hledání postupů ke zkvalitnění tréninkového procesu je jednou ze zásadních činností trenéra. 
Autor předloženého textu se v této problematice díky vlastnímu trenérskému působení velmi 
dobře orientuje. Možná proto poněkud otálel se zahájením řešení projektu a poté se dostal do 
určité časové tísně (viz např. v textu popis problémů se sledovaným souborem). Naštěstí se 
tento tlak odrazil spíše ve stránce formální než obsahové. Na druhou stranu je třeba ocenit 
vlastní přínos autora především při konstrukci intervenčního programu.  Nakonec v textu je 
prezentováno, že program vznikl na základě vlastních zkušeností z tréninkového procesu. Tím 
lze částečně vysvětlit i sporý seznam použité literatury. Oceňuji i organizaci expertního 
posuzování a tvorbu kritérií pro něj. Kvalitě práce by prospěla prezentace základních údajů 
(délka trenérské praxe, kvalifikační stupeň apod.) o členech expertního týmu. Diskuse je 



věcná a závěry jasně formulované, k čemuž přispěla i kvalitní elektronická příloha. Za 
diskutabilní považuji tvrzení na str. 46 – viz otázky k obhajobě. 

Připomínky k práci:
1. Na str. 20 chybí text uvádějící tabulku č.3
2. Některé pasáže jsou věcně  nedotažené (co nebylo uspokojivé na letu a odhodu hráče

č. 3 – str. 34, chybí vyjádření k tomu, zda se nárůst výškových a hmotnostních 
parametrů probandů mohl projevit na výsledcích – str. 46)

3. V textu se objevují chybné výrazy z oblasti terminologie (str. 15,17,37)
4. Elektronické zdroje nejsou v seznamu literatury uvedeny v požadované normě
5. Po stránce jazykové nacházím v práci drobné stylistické nedostatky (str. 10,13, 17, 28, 

40,46)

Otázky k obhajobě:
1. Co konkrétně se myslí „dřívějším zaměřením pro hráčské funkce“ (str. 9)?
2. Proč se v žákovské kategorii nepovažuje dopad za důležitý (str. 20)
3. Nemohl poměrně dlouhý interval mezi ukončením intervenčního programu a 

závěrečným hodnocením ovlivnit výsledky?
4. V diskusi se uvádí, že v rámci intervenčního programu „…jsme se příliš ke třetí a 

čtvrté fázi nedostali, proto v těchto fázích nejsou tak markantní zlepšení.“ 
Prezentované grafy dokumentují něco jiného. Vysvětlete.
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