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Navržený klasifikační stupeň:

Doplňující komentář k hodnocení práce:

Případová studie se sběrem mnoha údajů popisující dílčí jevy a jejich vztahy. 

Záměrem práce byla snaha kvalitativně popsat některé faktory, případně události, které 

v minulosti i v současnosti ovlivňují řízení tréninkového procesu mládeže v dané věkové 

kategorii. Autor se rozsáhle věnoval nejen historickým pramenům, ale i zahraničním 

odborným studiím s cílem porozumět jejím jedinečnostem v kontextu k současným 

přístupům. Jde o tzv. „intrinsitní“ případovou studii s cílem poznat některé aspekty a jejich 

propojení se záměrem je využít v progresivně novém řízení tréninkového procesu. Lze 
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konstatovat, že metodika práce vycházela z některých historických i současných dokumentů, 

dotazovacích metod i vlastních zkušeností autora.

Výzkumná část je vlastně deskriptivním pokračováním a postupným objasňováním 

dílčích jevů související s moderním řízením tréninkového procesu (deskripce sportovní 

přípravy Ajaxu Amsterodam a Dukly Praha). Diskuze a vlastní závěr má hodnotící charakter 

s konstatováním využití údajů pro nově připravovanou koncepci přípravy mládežnických 

celků v konkrétním fotbalovém klubu.

Připomínky k práci:

Teoretická část, založena na deskripci písemných dokumentů, vlastně prolíná celou práci a 

tím narušuje požadovanou tradiční strukturu dílčích částí. Proto tato část je velmi sporá a 

reaguje jen na aspekty biologického, sociálního a psychologického vývoje dětského 

organismu v příslušné vývojové etapě.

Z formálního hlediska práci snižují některé gramatické nepřesností, kterých se autor mohl 

vyvarovat. 

Otázky k obhajobě:

1. Proč pro inovativní záměry byly zvoleny kluby Ajax Amsterodam a Dukla Praha?

2. Jak byly využity tradiční přístupy (viz. Vojáček) v nové koncepci?

Doporučení k úpravám:
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