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Záměrem diplomové práce bylo provést analýzu vybraných proměnných v rámci učení se 

herním fotbalovým dovednostem mladých hráčů ve věku 6 – 8 let. Zvolené proměnné byly 

zacíleny především na realizaci vnějších podmínek včetně chování trenéra, respektive ve 

smyslu uplatňování didaktických stylů. Obsah, s vyváženou strukturou, je zpracován na 89 

stránkách textu, včetně příloh, doplněný 32 grafy a 12 tabulkami. Bibliografie včetně 

časopiseckých, internetových i audiovizuálních zdrojů uvádí 73 citačních indexů, z toho 9 

zahraničních. 

Teoretická část, formou přehledové studie, systematicky popisuje příslušné odborné oblasti 

související se zkoumanou problematikou. Vedle základních obecných charakteristik 

biologického, psychického i sociálního vývoje poukazuje na citlivá senzitivní období, 

vymezuje činnostní struktury i organizační formy vhodná pro tuto věkovou kategorii. 

Podobně tuto problematiku, včetně doporučení pro nejmladší věkovou kategorii uvádí 

prostřednictvím didaktických stylů. Konfrontuje i některé zahraniční přístupy a prezentuje 

některé vzory pro organizaci tréninkových jednotek těchto začínajících fotbalistů.

Škoda, že se autor podobným způsobem (doporučení pro danou věkovou kategorii) nezmínil u 

použití didaktických metod i jak využívat obranné činnosti jednotlivce v tomto věku.

Cíl a úkoly práce stručně vymezují způsoby zpracování záměru, u tří týmů různé výkonnostní 

úrovně, prostřednictvím metody přímého pozorování doplněnou o dotazovací metodu formou 

polostrukturovaného rozhovoru na předem připravené otázky ( viz. dotazník). Pro zpřesnění a 

zkvalitnění interpretace výsledků využil jednak získané číselné údaje sledovaných 

proměnných, ale i sdělené informace prostřednictvím rozhovoru.

Autor uvádí výsledky jednotlivě (u jednotlivých týmů) pomocí tabulek, číselně 

strukturovaných do pozorovaných proměnných ( M-O-F, S-I-F, didaktické styly) se slovním 

komentářem. Pro zobecnění sledovaných proměnných sdružuje jednotlivé údaje do celkových 

výsledků. 
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V diskusi autor interpretoval a konfrontoval získané výsledky v souladu s uvedenou citovanou 

literaturou v teoretické části a zhodnotil stanovené hypotézy.

Otázky pro průběh obhajoby:

1. Jakým způsobem lze využít styl se sebehodnocením (v jakých cvičeních)?

2. Používali pozorovaní trenéři nevědomě některé didaktické styly?

3. Vysvětlete jak by měl trenér postupovat při řízeném objevování a při didaktickém 

stylu s nabídkou u této věkové kategorie?

4. Byli trenéři seznámeni s výsledky pozorování?

5. Vysvětlete rozdíl mezi dotazováním a dotazníkem?  

Závěr:

Diplomová práce, přes různé možnosti zpracování dané problematiky, splnila daný cíl. 

Systematicky a přehledně posoudila vybrané proměnné, konfrontovala je se současnými 

trendy při výchově těch nejmladších fotbalistů a částečně upozornila na některé problematické 

jevy. Po formální stránce lze práci hodnotit rovněž pozitivně až na částečnou absenci 

číslování stránek přílohové části.

Doporučuji práci připustit k obhajobě, která rozhodne o výsledku. 
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