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3. Využitelnost výsledků práce v praxi, příp. teorie: průměrná
4. Otázky k zodpovězení při obhajobě:
a) Jak vypadá kondiční trénink u kategorie U6-U8?
b) Na základě čeho byly u grafu 2, 3 vyjádřeny procenta?
c) Jak pozná trenér biologický věk hráče v mladší přípravce?
5. Práce je doporučena k obhajobě.
6. Navržený klasifikační stupeň: 3
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Připomínky k bakalářské práci:
Teoretická část
 Kap. 2.2 – chybí citace
 Kap. 2.3.2 uvádíš zlatý věk motoriky 7-11let, jinde 6-12, jinde 6-15. Je potřeba to
odůvodnit!!
 Kap. 2.3.4 – chybí citace
 Kap. 2.4.3 – název kapitoly ne organizační, ale metodicko-organizační formy
 Práce je zaměřena na sportovní trénink dětí, ale v teorii není zmínka o tom, co je
sportovní trénink, jeho cíle, úkoly a etapy, které se budou vztahovat na danou
kategorii.
Metodika
 Cíl práce nejasný – co znamená zmapovat současný stav sport. tr.??? To má být
zřejmé z dílčích cílů.
 Chybí hypotézy, které v práci empiricko-teoretického charakteru nemají chybět!!!
 Kap. 3.3 – chybí citace
 Kap. 4.1 – patří do metodiky, ne do výsledků
Výsledková část a diskuze
 Byly analyzovány dílčí cíle: vzdělání a struktura trenérského týmu, náborová činnost
 Avšak chybí analýza hlavního cíle: analýza současného stavu sportovního tréninku
U6-U8. To souvisí s tím, že to není vůbec detailizováno v cílech práce, co to vlastně
znamená. Jestli analýzu tréninkového procesu, v nějakém časovém období (např.
měsíční mezocyklus) nebo něco jiného.
 Navrhujete zásobník cvičení, ale na základě čeho??? Vždyť ve výsledkové části
neanalyzujete tréninkový proces, tak nemůžete vědět, jestli současný tréninkový
proces ve sledovaném týmu odpovídá správnému přístupu či nikoli!!!
 Chcete dělat návrhy na zlepšení, ale není znám současný stav tréninkového procesu,
který jste měl právě analyzovat!!!
Literatura
 Chybí minimální požadované množství citací
 Chybí požadované množství citací v cizím jazyce

