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Závěrečné hodnocení: Diplomant prokázal schopnost samostatně pod odborným vedením vytvořit 

závěrečnou práci vědeckého charakteru. Zvolené téma je aktuální zejména s ohledem na formování 

herního výkonu fotbalistů v dlouhodobé periodě mládežnického sportovního tréninku. Teoretická 

část obsahuje podstatné informace z oblasti kvalitativní deskripce zvoleného ontogenetického stadia 

jedinců, didaktických forem v učebním procesu, či etap a cílů ve sportovním tréninku mládeže 

(období starší přípravky – starší školní věk) ve fotbale. Avšak kompilace teoretického základu práce 

se opírá výhradně o tuzemské literární zdroje, nikoliv o zahraniční (monografie či výzkumy), což 

jistě snižuje kvalitu práce. Podobně je zde absence předchozích studií (např. dr. Buzek) na dané 

téma, které by objektivizovaly aktuální stav ve zvoleném výzkumném tématu. Cíle a hypotézy 

práce jsou vhodně zvoleny, avšak chybí jejich teoretická podpora (viz předchozí dvě věty). Kapitola 

„metody a způsoby sběru dat“ působí poněkud zmatečně a nedostatečně s ohledem na jasnou 

definici všech sledovaných proměnných a jejich detailní popis. Bylo by dobré mít zde (či v příloze) 

nástin záznamového archu. Ve výsledkové části jsou přehledně prezentovány hodnoty sledovaných 

parametrů (tabelární a grafická interpretace). Na konci výsledkové části jsou výsledky 

sumarizovány a interpretovány ve vztahu k rozdílům mezi týmy s odlišnou výkonnostní úrovní 

klubů. V diskuzní části jsou verifikovány hypotézy, avšak celkové diskuze postrádá hlubší 



syntetický charakter s logickou interpretací zjištěných skutečností do teorií využitelných pro 

praktické účely. V závěrečné části práce naznačil autor možná zásadní limit práce, nevzetí v úvahu 

zastoupení didaktických forem (MOF a SIF). Dále pak je možné se domnívat, že kvalitu práce by 

taktéž zvýšila identifikace příčin ztrátové času (vysvětlování trenéra, přechody, pauzy, přerušení 

cvičení – aktivita trenéra atd.). V neposlední řadě, ve vztahu ke zkvalitnění práce, by měla analýza 

mapovat delší časovou periodu – např. měsíční tréninkový mezocyklus. S ohledem na výše zmíněné 

nedostatky je však nutné konstatovat, že práce přináší zajímavé informace o využitelnosti 

tréninkového času s ohledem na jednotlivce i tým v mládežnických týmech z profesionálních a 

amatérských klubů. Tyto informace mají bezesporu možnost pozitivně ovlivnit kvalitu tréninkového 

procesu mladých hráčů fotbalu – konkrétně navýšit čistý cvičební čas a prodloužit tak celkový čas 

motorického učení, tolik potřebného k automatizaci herních dovedností. 
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