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Rozsah práce
stran textu 71
literárních pramenů (cizojazyčných) 37 (13)

Obrázky, tabulky, grafy, přílohy 1, 5, 7, 2

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: Dle průběhu obhajoby

Doplňující komentář k hodnocení práce:
Předložená práce se zabývá analýzou komparace názorů na vedení konkrétních družstev
v soutěži a v tréninku. Otázky komunikace trenérů s hráči a možností sebereflexe ze strany 
trenéra jsou v současné době v odborné veřejnosti často diskutovány. Autor však zvolil 
poněkud netradiční přístup (komparaci názorů obou zúčastněných “stran“). Z tohoto pohledu 
považuji práci za velmi přínosnou. Navíc byla použita zahraniční metodika, která u nás byla 
doposud využívána jen výjimečně (viz text práce). Vlastní výzkum proběhl mimo ČR v jiném 
kulturním prostředí. Využití výsledků pro tréninkovou praxi na našem území je tedy poněkud 
omezené. Také případná aplikace použité metodiky v českém fotbalovém prostředí bude 
vyžadovat další ověření, což sám autor v textu práce zmiňuje. 



Připomínky k práci:
Některé pasáže textu nerespektují požadovanou strukturu. Konkrétně kapitola 5.2. nemůže být 
součástí metodické části. Naopak text na str. 47 patří právě do metodické části a text na str. 53 
do části výsledkové. Obsah práce je poněkud nevyvážený díky hypertrofii teoretické části, 
kde nacházím pasáže, které nemají s cílem a úkoly práce hlubší souvislost – kapitoly 2.1.1 a 
2.1.2. 
Z metodického hlediska je poněkud diskutabilní hodnocení rozdílů v názorech jednotlivých 
zúčastněných subjektů. Není využita možnost posouzení pomocí statistické významnosti 
rozdílů, což je vzhledem k velikosti některých subjektů pochopitelné, ale není ani přesně 
stanovena a odůvodněna hodnota věcné významnosti rozdílů. Odpovědi na některé výzkumné 
otázky pak jsou poněkud problematické. 
Domnívám se, že realizace výzkumu a dlouhodobá práce se zahraniční literaturou se 
negativně projevila v jazykové kvalitě textu. Mám na mysli zejména zcela nekoncepční 
používání odborné terminologie. V textu se objevuje celá řada pojmů, které česká sportovní 
terminologie nezná a u nichž chybí výklad, jak je diplomant chápe (viz otázky k obhajobě). 
Navíc autor běžně používá i české slangové výrazy (zápas, fyzička, post apod.). Kvalitu textu 
snižují i chyby stylistické a pravopisné (str. 18, 26, 38 apod.).
Z formálního hlediska je třeba jen upozornit, že v textu citovaná DP Oralové není uvedena 
v seznamu použité literatury a na str. 21 je zmíněna teorie potřeby úspěchu bez citace.

Otázky k obhajobě:
1. Jaký je vztah/rozdíl mezi pojmy „základní techniky“, „technické dovednosti“, 

„základní dovednosti“ (str. 29)?
2. Vysvětlete Vaše chápání pojmu „výkonnost“ (viz definice str. 31).
3. V textu se manipuluje s pojmem Likertova škála (str. 55) – vysvětlete, jak jste s ní 

pracoval.
4. Na základě jakého kritéria (bodové hodnoty) určujete, zda jsou odpovědi rozdílné?

Doporučení k úpravám: Nemám
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