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Sledování četnosti nahrávky před utkáním a v tréninkové jednotce v plážovém volejbalu 

77 stran (v oboustranném vytištění), abstrakt v jazyce českém a anglickém, 33 grafů 

zakomponovaných v textu, 26 odkazů v přehledu tištěné literatury a 12 odkazů na internetové 

zdroje 

   Práce předkládá k řešení zajímavý námět. Jejím předmětem je herní činnost, která se 

v přehledu teorie a didaktiky volejbalových aktivit označuje jako nahrávání. Nicméně 

v zaměřenosti se práce orientuje nikoli přímo na volejbal, ale na jednu z významných 

modifikací sportovní hry, a sice na plážový volejbal. 

    Práce si klade za cíl zhodnotit zmíněnou herní činnost ve zmíněné modifikaci s ohledem na 

četnost v tréninkových jednotkách a před utkáním. Z toho vyplývají úkoly práce – celkem 

v osmi bodech a čtyři hypotézy. Zásadní metodou pro sběr dat se stává dotazník, přičemž 

vytipovanými subjekty pro takovou aplikaci jsou trenéři domácí i zahraniční provenience. Na 

základě stručné teoretické dokumentace uvedené metody je trenérům předloženo 10 otázek ve 

dvou variantách, jednak české a jednak anglické. Trenéři byli osloveni čtverým způsobem – 

přes sociální síť, telefonicky, prostřednictvím mailu anebo v osobním kontaktu. Do oslovení 

byla zahrnuta obě pohlaví. 

    Práce má vcelku velmi dobrou úroveň. Je přehledná svou koncepcí a svým zpracováním. 

Pečlivě je prezentována výsledková část, kde jsou získané údaje uváděny prostřednictvím tzv. 

prstencových grafů. Grafy v matematické podobě vyjadřují procentuální četnost a finální 

poloha jim udílí princip srovnání. Zmíněný elaborát je posléze podroben zobecňující 

interpretaci v diskusi a v závěru práce.  

   Nemůžeme si odpustit několik kritičtěji laděných připomínek. Především, ačkoli jsme 

materiál četli podrobně, jsme se nesetkali s podrobnější charakteristikou zkoumaného 

souboru. Nelze ani vyčíst kolik trenérů, resp. trenérek bylo osloveno a jaká byla návratnost 

realizace dotazování.  

    Druhou nejasnost spatřujeme v ne příliš zřetelném vysvětlení pojetí práce z hlediska toho, 

co označuje již v titulu pojmy „před utkáním a v tréninkové jednotce“. Domníváme se, že 

tyto pojmy by stály za podrobnější deskripci. 

    Za třetí, práce se zabývá toliko analýzou a interpretací uvedené problematiky, tj. v 

aspektech předložených pojmů. V současnosti, a domníváme se, že to tak bude i nadále, se 

teorie a didaktika sportovních her ubírá hlavně směrem k hernímu výkonu. A to v materiálu 

také postrádáme. Jaká je účinnost či efektivita nácviku či tréninku pojednávaní herní činnosti 

v utkáních? Jde nám pouze o četnost anebo také o kvalitu? 

   Se shledáním dalších nejasností (např. někde neujasněná terminologie) na celkovém 

hodnocení práce nic měnit nemíníme. Předložené připomínky naší recenze budou zcela 

nepochybně otevřeny v rámci procesu obhajoby. 

   Práci doporučujeme k obhajobě.  

 

 

V Praze 14.6.2021                                                   PaedDr. Michael Velenský, PhD. 

     

 


