Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu
Katedra sportovních her

Posudek vedoucího diplomové práce
Jméno posluchače
Téma práce
Cíl práce
Vedoucí diplomové práce
Oponent diplomové práce

Bc. Jan Vobejda
Trenérská činnost v tréninkovém procesu volejbalu u kategorie
mladých hráčů.
Cílem práce bylo zjistit, popsat a vyhodnotit trenérskou
činnost v tréninkovém procesu a během utkání u staršího
žactva volejbalu.
PhDr. Rostislav Vorálek, Ph.D.
Mgr. Tomáš Kočíb

Rozsah práce
stran textu
literárních pramenů (cizojazyčných)
tabulky, grafy, obrázky

74 stran textu
37 včetně 5 cizojazyčných
23 tabulek, 19 graf, 2 obrázky,

Náročnost tématu na

výborně

teoretické znalosti
praktické zkušenosti
podkladové materiály (vstupní data) a
jejich zpracování

úroveň
velmi dobře
x

dobře

nevyhověl/a

x
x
úroveň

Kritéria hodnocení práce

výborně

stupeň splnění cíle práce
logická stavba práce
práce s českou literaturou včetně citací
práce se zahraniční literaturou včetně
citací
adekvátnost použitých metod
hloubka provedené analýzy
stupeň realizovatelnosti řešení
formální úprava práce (text, grafy,
tabulky)
stylistická úroveň
nároky DP na podkladové materiály,
konzultace, průzkumy
použití analýz, matem. statistických a
jiných metod, komparací apod.
využitelnost námětů, návrhů a
doporučení k řešení problému
obsah a relevantnost příloh v textu či
příl. části DP (tabulky, grafy, propočty
apod.)

velmi
dobře

dobře

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte:

Práce je doporučena k obhajobě: ANO
Navržený klasifikační stupeň: velmi dobře
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Otázky k obhajobě:
1. Obecně charakterizujte věkové období kategorie starších žáků.
2. Jaké předpoklady by měl mít trenér mládeže.
3. Jaké jsou hlavní odlišnosti v tréninkovém procesu v České republice a Francii.
4. Na základě jakých podkladů vznikaly otázky použité v dotazníku.
5. Co vás z hlediska odpovědí nejvíce překvapilo.

Připomínky: Chybí větší množství zahraničních publikací. Grafy v textu nejsou očíslovány.
V závěru postrádám doporučení pro případný další výzkum.

Závěr posudku:
Práce se zabývá tématem, jehož výsledky mají své opodstatnění pro tréninkovou praxi. Přináší
informace o trenérské činnosti v tréninku i utkání u kategorie staršího žactva, která je pro vývoj
mladých hráčů jedna z důležitějších. Z hlediska nároku kladených na tento typ práce, splňuje
všechny požadavky.
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