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volejbalistů ve věku 17–19 let. 
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Rozsah práce   

stran textu 53 stran textu plus příloha 

literárních pramenů (cizojazyčných) 37 včetně cizojazyčných a elektronických 

tabulky, grafy, obrázky 15 tabulek, 13 grafů, 2 obrázky, 2 přílohy 
 

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 x    

formální úprava práce (text, grafy, 

tabulky) 
  x  

stylistická úroveň   x  

nároky BP 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 BP (tabulky, grafy, propočty 

apod.) 

x x   

Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 

 

Práce je doporučena k obhajobě: ANO 

 

 

 



Připomínky:  

 

Připomínku mám k malému počtu citovaných zahraničních zdrojů a řadě neobratných větných 

formulací včetně používání slangových výrazů, které do tohoto typu práce nepatří. V teoretické 

části postrádám větší rozpracování tématu zabývající se kondičním tréninkem ve volejbalu.  

 

 

Otázky k obhajobě:  

 

1. Proč jste vybral ke sledování testy vertikálního výskoku, skoku dalekého z místa a rychlostního   

    K-testu? Jakého mají společného jmenovatele. 

 

2.  Jak je možné charakterizovat věkové období zvolených probandů? 

 

3. Jaké faktory mohly ovlivnit přesnost získaných výsledků? 

 

4. Jaký je konkrétní výstup ze získaných výsledků, a to jak pro trenérskou praxi, tak i případný 

výzkum? 

 

 

Závěr posudku: 

 

Předložená práce zabývající se sledováním a vyhodnocováním vybraných testů podává některé 

zajímavé informace, které však nejsou zakomponovány do doporučení pro tréninkovou praxi. 

Závěrem je možné konstatovat, že práce i přes některé nedostatky splňuje požadavky na ni kladené. 

 

                                                                                                     PhDr. Rostislav Vorálek, Ph.D. 

V Praze dne: 14. 1. 2022       Podpis: 


