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Rozsah práce
stran textu 80
literárních pramenů (cizojazyčných) 72 (10)

Obrázky, tabulky, grafy, přílohy 0, 12, 32, 5

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: Velmi dobře

Doplňující komentář k hodnocení práce:
Téma práce je vzhledem k stávající situaci ve fotbalovém hnutí velmi aktuální. Nicméně 
název textu úplně nevystihuje jeho obsah, neboť hlavním předmětem zájmu jsou didaktické 
dovednosti trenérů a nikoliv vlastní dovednosti hráčů. 
Cíle a úkoly práce jsou definovány odpovídajícím způsobem. Za poněkud problematickou 
považuji formulaci hypotézy 3, neboť pojem „širší znalosti a dovednosti“ není nijak 
definován, což neumožňuje v diskuzi popř. závěrech objektivní potvrzení či odmítnutí 
hypotézy.  
Autor využil při zpracování diplomového úkolu odpovídající metody sběru dat. Při jejich 
zpracování se zaměřil spíše na kvalitativní analýzu. Domnívám se, že množství a charakter 



kvantitativních dat nabízí další možnosti zpracování, což by umožnilo kvalitativně vyšší 
úroveň práce.
Závěry jsou formulovány jen v obecné rovině, rozsah výzkumu nabízel spíše konkrétní 
doporučení pro jednotlivé sledované subjekty.

Připomínky k práci:
Obsah práce má odpovídající strukturu, nicméně text je poněkud nevyvážený, polovinu tvoří 
teoretická část. 
Rozsah teoretické části dokumentuje snahu autora po získání co největšího množství poznatků 
a svědčí o jeho dobré orientaci v problematice. Zmíněné úsilí vede občas k opakování 
poznatků (str. 34 – 39) a v některých případech k nejasnostem v pojetí používaných termínů 
(str. 19, 28, 29, 47). Jak již bylo zmíněno, za problematickou považuji formulaci hypotézy 3, 
a to přes skutečnost, že autor ji v diskuzi označuje za potvrzenou. Domnívám se totiž, že 
podobnost tréninkových jednotek nemusí být důsledkem „širších znalostí a dovedností“.
Výsledky jsou prezentovány jak slovně, tak pomocí tabulek a grafů, což zvyšuje přehlednost 
textu. Výjimkou jsou str. 50, kde jsou v tabulce a v souvisejícím textu prezentovány odlišné 
údaje a str. 54, kde se v textu uvádí, že nejvíce byl využit styl s řízeným objevováním, ten se 
ale v souhrnné tabulce a grafu vůbec neobjevuje. Zavádějící je také občasné nahrazení pojmu 
sociálně interakční forma pojmem sociálně integrační forma (namátkou str. 71). Věcné 
výhrady mám k některým tvrzením v textu. Jedná se například o označení zařazení 
průpravných her jako projevu stylu se samostatným objevováním (str. 52 a dál), či označení 
střelby penalt na konci tréninkové jednotky za projev individuální formy tréninku (str. 56). Za 
velmi odvážné považuji potvrzení hypotézy 2 na základě skutečnosti, že dotyčný trenér využil 
ve sledovaných TJ 5 druhů didaktických stylů, zatímco jeho kolegové pouze druhy čtyři.
Jisté výhrady mám i ke stránce formální. Používání pojmu zápas místo utkání neodpovídá 
standardní terminologii sportovních her. Kromě toho se v textu objevují ve větší míře 
slangové výrazy (str. 9, 13, 20, 22, 23 atd.). V teoretické části je opakovaně zmiňován 
TÁBORSKÝ 2007, zdroj ale není uveden v seznamu literatury.

Otázky k obhajobě:
1. Jaký je podle Vašeho názoru vzájemný vztah mezi pojmy „pohybová hra“ a 

„průpravná hra“?
2. Do jaké kategorie MOF řadíte cvičení na řešení situace 1:1?
3. Na str. 47 zmiňujete dotazník. Je standardizovaný? Jak jste s ním pracoval?
4. Čím zdůvodníte zařazení hry trenérem jako projev stylu s řízeným objevováním?
5. Proč považujete střelbu penalt na konci tréninkové jednotky za individuální formu 

tréninku?

Doporučení k úpravám:
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