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 Záměrem diplomanta bylo zjistit zda v průběhu uvedeného makrocyklu došlo u 

mládežnického týmu ke zvýšení taktické výkonnosti u zvolených proměnných. Autor daný 

problém, při vyvážené struktuře obsahu, zpracoval na 77 stránkách textu, doplněný o 2 

obrázky, 10 tabulek a 8 grafů. Citoval z bohaté bibliografie české a zahraniční (20) v rozsahu 

44 titulů doplněné o 4 internetové zdroje.  

 Úvodem naznačuje způsob zpracování daného úkolu a jak mohou získané výsledky 

zvýšit výkonnostní úroveň mladých fotbalistů na menších městech. Teoretická část  širšího 

rozsahu prezentuje kapitoly se všeobecným i specifickým zaměřením. Odborně a zajímavým 

způsobem vymezuje rozdíly v přípravě mládeže a dospělých, věkové vývojové zákonitosti 

biologického i sociálního charakteru s upozorněním na specifickou adaptací mladých hráčů 

v tomto ohledu. Velmi přehledně a podrobně vybírá podněty z citované specifické literatury, 

která významně přispěla k obohacení řešeného problému, ale i k poznání samotného autora. 

 Cíl a úkoly práce zpřesňuje pomocí vybraných proměnných taktického výkonu 

v utkáni a formuluje hypotézy. K tomuto problému vycházel částečně z výsledků analytického 

šetření firmy In Statt, která uvádí statistické údaje z vrcholných šampionátů MS a ME. Škoda, 

že pro účely vlastního pozorování, neokomentoval některé jejich výsledky, především ve 

vztahu k přihrávkám, střelbě, hernímu prostoru s jejich významem pro dosažení vyšší 

úspěšnosti. 

 Metodika práce vymezuje proměnné analyzované v utkání a interpretované 

matematicko – statistickými údaji na základě doporučení statistickým expertem.Tato část 

práce postrádá určité zpřesnění zvolených proměnných, které mohlo obohatit výsledky i 

následně interpretaci, která částečně je uvedena ve výsledcích i v diskuzi. Myslím tím např. 

vymezení úspěšné a neúspěšné přihrávky, podíl činnosti přihrávajícího a přijímacího míč na 

úspěšnosti či neúspěšnosti na řešení, vymezení příčin ztrát míče apod. Tyto údaje by 

významně skórovaly pro interpretaci do tréninkového procesu, i když jak jsem výše uvedl, 

některé závěry k tomuto problému autor v textu uvedl.  

 Výsledky jen dokumentují získané údaje z jednotlivých utkání, číselně vyjádřené a 

následně statisticky vyhodnocené v následující kapitole (5.2). Autor částečně interpretuje 
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výsledky pro tréninkový proces. Kdyby se pokusil o nákresy schémat komentovaných řešení 

mohl obohatit tréninkový proces o vhodné modelové situace s doporučením jak řešit kritická 

místa efektivního řešení. 

 Diskuze je řešena zhodnocením formulovaných hypotéz s vymezením některých údajů 

týkající se tréninkového procesu zkoumaného souboru v rámci makrocyklu. Podobně jako při 

výsledcích mohl autor použít některá schémata cvičení využívaná při pátečním tzv. 

„taktickém tréninku“.  

 Závěr má všeobecný charakter s uvedením problémů sportovní přípravy menších 

aglomerací. 

 Z formálního hlediska by chtěl upozornit na některé pojmové nepřesností 

s používáním „laických“ termínů (viz.venkovní prostředí vers. hřiště soupeře, autová čára, 

střela zpoza vápna, velké a malé pokutové území, dovednosti „pilují“ atd.) včetně 

gramatických nedostatků v používání y/i. 

 

Otázky pro obhajobu: 

 

 

1. Vysvětlete možné postupy při vyučování taktickým způsobilostem? 

2. Lze doporučit pro tento způsob výuky určitý didaktický stal? 

3. V jakých metodicko – organizačních formách převažoval u sledovaného týmu takticky 

modelovaný trénink? 
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