
            Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu 
                                                Katedra sportovních her 

Posudek vedoucího diplomové práce 

Jméno posluchače Bc. Pavel Papež 

Téma práce 

Míra vztahu mezi úrovní mezomorfie a neuromotorickým 

věkem u vybraných hráčů fotbalu kategorie U12 z nejvyšší 

fotbalové soutěže v ČR. 

Cíl práce 

 

Cílem této diplomové práce je zjistit míru vztahu mezi úrovní 

mezomorfie (jedna z komponent somatotypu) a 

neuromotorickým věkem u prvoligových fotbalistů týmů FK 

Dukla Praha a Bohemians Praha 1905 kategorie U12. 
Vedoucí diplomové práce PhDr. Martin Musálek, Ph.D. 

Oponent diplomové práce Mgr. Jakub Kokštejn, Ph.D. 
 

Rozsah práce   

stran textu 100 

literárních pramenů (cizojazyčných) 170 (70) 

tabulky, grafy, přílohy 12, 0, 4 
 

 

Kritéria hodnocení práce 

úroveň 

výborně 
velmi 

dobře 
dobře nevyhověl/a 

stupeň splnění cíle práce +    

logická stavba práce +    

práce s českou literaturou včetně citací +    

práce se zahraniční literaturou včetně 

citací 
+    

adekvátnost použitých metod +    

stylistická úroveň  +   

využitelnost námětů, návrhů a 

doporučení k řešení problému 
 +   

 

Diplomová práce je doporučena k obhajobě.  

 

Otázky k práci: 

1. V kapitole úvod, ve druhém odstavci v poslední větě popisujete problematiku edukačního 

procesu v rámci dlouhodobého procesu v ČR. Jaká je Vaše představa (konkrétní) o správném 

fungování tohoto procesu ve vztahu k tomu, co kritizujete? 

2. Jakým způsobem je možné nahlížet na hodnotu mezomorfie zjištěnou u zkoumaných hráčů 

(hodnota 4,83) v porovnání s výrazně nižšími hodnotami, avšak ze studií 15-22 let starých? Lze 

z toho usuzovat na nějaký trend či změnu ve vývoji jedince ve vztahu k dlouhodobé sportovní 

přípravě v průběhu mládežnických let? 

3. V diskusní části zmiňujete, že i přes provádění intenzivních motorických činností je úroveň 

neuromotoriky mladých hráčů fotbalu průměrná. Domníváte se tedy, že by měla být nadprůměrná a 

pokud ano, v co by to mohlo rezultovat a jakým způsobem? 

 



Připomínky k práci: 

 V úvodu se vzhledem k výkladu záměrů práce velmi nejasně jeví poslední věta ve druhém 

odstavci na str. 9. 

 V práci se opakovaně objevuje rozdílný styl písma. 

 V kap. 2.1.1 ve čtvrté větě je uvedeno, že řada studií poukazuje na jisté souvislosti v dané 

problematice, což je velmi zajímavé. Žádná studie zde však není uvedena a chybí jakýkoliv 

odkaz na tyto studie. 

 Je k zamyšlení, zdali je potřeba mít v práci popsán celkový prenatální a postnatální vývoj 

jedince, když je práce jako taková zaměřena pouze na starší školní věk, resp. Kategorii 12-ti 

letých chlapců. 

 V kap. 2.2 je první věta ve vztahu k nadpisu zcela mylná!! 

 Str. 63, 2. věta pod tab. 2 – diference se jistě neznačí znamínkem pro aritmetický průměr. 

 V diskusní části na str. 82 je diskutováno k hypotéze 2. Ta je zaměřena primárně na hráče 

s korespondujícími hodnotami biologického a kalendářního věku. V diskusi (verifikace 

hypotéze – poslední odstavec) však je tato skupina zcela opomenuta a čtenář se tak 

nedozvídá podstatná zjištění vzhledem k zaměření hypotézy.  

 Vzhledem ke zjištěným výsledkům a autorově kritice procesu edukace fotbalové mládeže 

v ČR bych v závěru práce očekával nastínění možného transferu do praxe (doporučení, 

vysvětlení, upozornění). Tyto informace však v závěru nejsou. 

Závěr posudku: 

Student prokázal schopnost samostatně s přispěním školitele vytvořit závěrečnou diplomovou práci 

vědeckého charakteru. Předložená práce přináší zajímavá zjištění z oblasti neuromotorického a 

biologického vývoje hráčů fotbalu (nejvyšší soutěž v ČR) v období staršího školního věku.  
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