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Téma práce 
Úspěšnost podání v závěrech setů a utkání v plážovém 

volejbalu. 

Cíl práce 

 

Cílem bylo zjištění úspěšnosti podání hráček z hlediska 

sledování vybraných faktorů v závěrech setů a utkání v 

plážovém volejbalu. 
Vedoucí bakalářské práce PhDr. Rostislav Vorálek, Ph.D. 

Oponent bakalářské práce Mgr. Jan Petružela 
 

Rozsah práce   

stran textu 65 stran textu, plus přílohy 

literárních pramenů (cizojazyčných) 

50 pramenů českých i cizojazyčných včetně 

elektronických zdrojů 

tabulky, grafy, obrázky 6 grafů 
 

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     

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: výborně/velmi dobře 

 

 

Otázky k obhajobě:  

 

1. Charakterizujte význam herní činnosti jednotlivce „podání“ v plážovém volejbale? 

 

2. Jaké psychologické vlastnosti by měla mít elitní hráčka plážového volejbalu?  

 

3. Definujte pojem vzájemné povzbuzování? 

   

4. Jaké jsou hlavní faktory mající vliv na rozdíl ve výsledcích (celková úspěšnost) mezi 

jednotlivými hráčkami? 

 

 

 

Závěr posudku: 

 

Práce se zabývá rozborem úspěšností klíčové herní činnosti jednotlivce v plážovém volejbale. 

Konkrétně pak faktorů majících na úspěšnost vliv. Zjištěné výsledky přinášejí velmi zajímavé 

informace, které poukazují na důležitost psychologické přípravy v tomto sportu. Z hlediska nároku 

kladených na tento typ práce, můžeme konstatovat, že splňuje všechny požadavky.     
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