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Záměrem diplomové práce byla studie o aktivní a pasivní využitelnosti doby trvání 

tréninkové jednotky (aktivní a ztrátový čas) u mládežnických družstev fotbalu na různé 

výkonnostní úrovni. Sledované soubory tvořily týmy AC Sparta Praha, SK Slávia Praha, FK 

Motorlet Praha a SK Arita Praha.  

Diplomová práce je sepsaná na 85 stránkách textu včetně 2 příloh, doplněna 2 

obrázky, 23 tabulkami a 30 grafy. Bibliografii tvoří 48 titulů z toho 6 zahraniční provenience. 

Struktura práce má vyvážený charakter s rovnoměrným rozdělením jednotlivých částí. Pouze 

diskuze je uvedena ve zkrácené podobě. 

Teoretická část s nejširším rozsahem je postavena na 8 podkapitolách, z nichž některé 

nemají přímou vazbu k řešenému problému, i když při podrobnějším vymezení vlastní studie 

mohly být využity, především ve vlastní diskuzi. Škoda, že autor nerozšířil vlastní výzkum o 

některé další položky jako např. didaktické formy, didaktické styly, typologie trenérů, 

zvláštnosti daného vývojového stadia pro efektivitu využitelnosti doby trvání tréninkové 

jednotky. Tyto uvedené součástí tréninkové jednotky výrazně ovlivňují efektivitu a výrazně se 

podílejí na záměru studie. Rovněž v této části absentuji konkrétní výsledky podobných studií,  

ať již obecného či specifického charakteru. Uvedena kapitola k tomuto problému (2.8) mohla 

být pojata rozsáhleji a následně využita pro komparaci se získanými výsledky autora 

diplomové práce. Např. podrobněji vysvětlit studii Mužíka (1991), který uvádí, že TJ je 

efektivní, pokud aktivní čas vyplnil aspoň jednu třetinu tréninkové jednotky (33,3%) a 

ztrátový čas nepřekročil hranici 20%. 

Cíle a úkoly včetně metodické části jsou lapidárně vyjádřeny a doplněny o hypotézy, 

které reagují na vyšší odbornou úroveň řízení tréninkového procesu vzdělanějšími trenéry. O 

využití registrace a evidence získaných údajů jsem se zmínil a pro kvalitnější výstup řešení 

měl být využit rozsáhlejší soubor sledovaných proměnných. Výrazně absentuje kapitola o 

statistickém zpracování, kde autor opomenul uvést základní statistické postupy např. jak 

postupoval pro stanovení statistické významnosti, kterou používá při hodnocení svých 

výsledků. Důslednějším způsobem měly být vymezeny položky, které patří do aktivního a 

ztrátového času. Problematické se jeví nezařazení výkladu  a aktivní regenerace(dle autora 
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protažení, odpočinek mezi činnostmi) do aktivního učebního procesu. Autor mohl tyto 

proměnné evidovat jiným způsobem, než ztrátovým časem. A tím také lépe interpretovat proč 

H1 nebyla potvrzena (častějším přerušováním cvičení u profiklubů pro zpřesňování plnění 

herních úkolů). 

K vlastním výsledkům: 

1. Každá tréninková jednotka má svoji strukturu, jednotlivé části, proto i k tomuto 

členění mohl autor přihlédnout. 

2. O metodických formách a didaktických stylech jsem se již zmínil. Podrobnější pohled 

na tyto aspekty by jistě vnesl do problematiky detailnější vhled. Autor rovněž 

opomenul vymezit typologii tréninkových jednotek, které svým charakterem mají své 

odlišnosti a někdy významně ovlivňují tzv. „aktivní a pasivní čas“. 

3. V tomto ohledu nebylo rovněž vhodné spojovat získané hodnoty 2 tréninkových 

jednotek, aniž bychom uvedli příslušný typ. Totéž platí pro spojování tréninkových 

jednotek u tzv. „amatérských a profesionálních“ klubů. 

4. Z výše uvedených stanovisek vyplývá, že tomuto problému by slušelo využití jak 

kvantitativního, tak kvalitativního přístupu s využitím již uvedených proměnných. 

5. Rovněž schází uvedení vyplněných záznamových archů pro ozřejmění výzkumného 

řešení. Například autor v diskuzi uvádí, že vyšší aktivní čas u TJ Motorletu byl získán 

zařazením déletrvající průpravné hry. Z toho vyplývá, že diplomant sledoval i M-O-F.  

V diskuzi autor jen lapidárně shrnul výsledky s konfrontací údajů u rozdílných 

výkonnostních týmů a vyjádřil se ke stanoveným hypotézám, jejichž ověřování bez 

podrobnějšího výzkumného přístupu je příliš vágní. 

Po formální stránce je diplomová práce pečlivá bez zjevných nedostatků. 
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