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Cíl práce 

 

Cílem práce je zjistit uceleným způsobem do jaké míry 

ovlivňuje hráčky dlouhodobé působení ve výkonnostním 

volejbalovém týmu, jak ovlivňuje psychosomatický stav 

hráček a případný vliv hry na život hráčky i po ukončení 

sportovní kariéry. 
Vedoucí diplomové práce PhDr. Rostislav Vorálek, Ph.D. 

Oponent diplomové práce PaedDr. Michael Velenský, Ph.D. 
 

Rozsah práce   

stran textu 84 stran plus přílohy 

literárních pramenů (cizojazyčných) 35 českých i zahraničních pramenů, včetně elektronických 

tabulky, grafy, obrázky 4 tabulky 
 

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: velmi dobře/dobře 

 

 

 

Připomínky:  

 

Připomínky mám k formální stránce práce (například některé neodborné formulace, řazení 

použitých pramenů). Do cíle práce kromě prvního odstavce ostatní text nepatří. Většinou bývá 

pravidlem, že se buď pokládá vědecká otázka či se stanoví hypotézy. 

 

 

Otázky k obhajobě:  

 

1. Co je rozuměno pod pojmem posportovní život? 

 

2. Objasněte stanovený cíl? 

 

3. Na základě, jakých podkladů byla stanovena vědecká otázka? 

   

4. Proč jste do výzkumného souboru vybrala hráčky od věku 18 let? 

 

5. Jaké doporučení byste dala pro případný další výzkum? 

 

 

 

Závěr posudku: 

 

Volejbal jako každé sportovní odvětví prováděné na výkonnostní či vrcholové úrovni přináší 

obecně řadu kladů, ale i některé zápory. Sledováním vlivu dlouhodobého působení hráček volejbalu 

na psychosomatický stav a život po ukončení jejich hráčské kariéry se zabývá tato práce.    

Z hlediska formální obsahuje práce množství nejasností a nepřesností.  

Výsledky přinášejí některé informace, které by mohly obohatit tréninkovou praxi.  

Zmínku o dalších ovlivňujících faktorech však postrádám. Budou součástí otázek kladených u 

obhajoby. Závěrem je možné vyjádřit, že práce má dobrou úroveň.     
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V Praze dne: 9. 6. 2021       Podpis: 

 


