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zahraničních trenérů v plážovém volejbale z hlediska četnosti 

nahrávky v TJ a před utkáním. 
Vedoucí diplomové práce PhDr. Rostislav Vorálek, Ph.D. 

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

Rozsah práce   

stran textu 76 stran psaného textu 
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Práce je doporučena k obhajobě: ANO 

 

 

Navržený klasifikační stupeň: velmi dobře/dobře 



 

 

 

Připomínky:  

 

Připomínky mám k formální stránce práce (například některé neodborné formulace – hovorové 

formulace, písmo, řádkování a gramatické nedostatky).  

 

 

Otázky k obhajobě:  

 

1. Jaký rozdíl byl zjištěn v četnosti nahrávky obecně u mužské a ženské kategorie? 

 

      2. Jaký poměr (doba trvání, počet opakování) četnosti trénování herních činností jednotlivce      

          přihrávka a nahrávka v tréninkovém procesu u dospělých hráčů byste na základě svých  

          zjištění doporučoval? 

 

2. Zajímalo by mě, kolik času před utkáním věnují hráči (muži) HČJ nahrávce? 

   

3. Jaké druhy nahrávek se u vrcholových hráček používají? 

 

4. Jaké doporučení byste dal pro případný další výzkum? 

 

 

 

Závěr posudku: 

 

Plážový volejbal patří ke sportovním hrám, které vyžadují kvalitní provádění herních činností 

jednotlivce ve velké rychlosti. Z tohoto důvodu je potřeba věnovat zvýšenou pozornost tréninku 

jednotlivých dovedností a následné propojování s navazujícími herními činnostmi. Téma práce je 

zaměřeno na sledování jedné z klíčových herních činností jednotlivce – nahrávky a má své 

opodstatnění.     

V textu se vyskytují některé nedostatky, které bude potřeba při obhajobě objasnit. Závěrem je 

možné konstatovat, že práce má dobrou úroveň.     
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