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Cíl práce 

 

Zjistit zastoupení didaktických forem a druhů tréninkových 

procesů u kategorií starších přípravek ve fotbale s ohledem na 

odlišnou výkonnostní úroveň klubu (profesionální vs. 

amatérský). 
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Rozsah práce   

stran textu 100 stran a přílohy  

literárních pramenů (cizojazyčných) 61 literárních pramenů naších i zahraničních 

tabulky, grafy, přílohy práce obsahuje 49 tabulek, 46 grafů a 2 přílohy 
 

Náročnost tématu na 
úroveň 

výborně velmi dobře dobře nevyhověl/a 

teoretické znalosti  x   

praktické zkušenosti                    x   

podkladové materiály (vstupní data) a 

jejich zpracování 
x    

 

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   

nároky DP na podkladové materiály, 

konzultace, průzkumy 
x    

použití analýz, matem. statistických a 

jiných metod, komparací apod. 
 x   

využitelnost námětů, návrhů a 

doporučení k řešení problému 
 x   

obsah a relevantnost příloh v textu či 

příl. části DP (tabulky, grafy, propočty 

apod.) 

x    

Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 

 

Práce je doporučena k obhajobě – ANO 

 

 



 

Navržený klasifikační stupeň:  

 

Velmi dobře – Dobře 

 

 

Otázky k obhajobě:  

Z jakého hlediska měly kluby odlišnou výkonnostní úroveň ve sledované kategorii? Nerozumím 

formulaci cíle. 

Vysvětlete, podle jakých kritérií byly rozděleny profesionální a amatérské kluby? 

Proč jste nezmínil, v jakém období bylo sledování prováděno? Podle období mají tréninky i jinou 

náplň, nebo ne?  

V textu jsem nenašel délky trvání tréninkových jednotek a počet jednotek v týdnu. To je podle 

mého vážný nedostatek. 

Jaký vliv na obsah, intenzitu a skladbu tréninku má kvalifikační trenérská třída a trenérská 

praxe? Očekával jsem, že tato informace bude v textu zmíněna.  

Proč byly analyzovány pouze dvě tréninkové jednotky u čtyř klubů? Podle mého mínění je to 

velmi málo.  

Objektivně by bylo možné se vyjádřit při dlouhodobějším sledovaní jmenovaných klubů. 

Co si myslíte o časovém horizontu věnovaném nácviku nových dovedností u jednotlivých klubů? 

Vyjádřete se k obsahu kondičního tréninku u SK Slávie. 

Jaké dáváte doporučení pro další případný výzkum? 

 

 

 

K práci mám následující připomínky:  

 

Připomínky mám k řadě formulací vyskytujících se v textu (formulační neobratnost). 

Řada vyjádření se v práci zbytečně vícekrát opakuje. 

Některá vyjádření jsou na základě takového to povrchního sledování příliš odvážná.   

 

Závěr oponentského posudku: 

 

Práce je zaměřená na sledování vybraných aspektů tréninkové jednotky u kategorie přípravka. 

Přináší řadu poznatků o trenérské činnosti u této kategorie, které by však bylo třeba podrobněji 

rozpracovat. I přes některé nedostatky, které se v práci vyskytují konstatuji, že má velmi dobrou – 

dobrou úroveň, bude záležet na odpovědích autora na položené otázky.   
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