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Rozsah práce: 

 

- předložená práce obsahuje 47 stran vlastního textu, tabulky a obrázky jsou součástí 

textu a 2 přílohy - formuláře 

- její rozsah je odpovídající požadavkům pro bakalářskou práci 

 

 

Téma práce: 

 

- práce se zabývá tématem somatotypologie volejbalových specializací hráčů  

- obsahem práce je teoretické zpracování základních poznatků z oblasti konstituční 

typologie, volejbalové specializace jednotlivých hráčů a herních činností jednotlivce 

dále analýza volejbalových utkání na regionální úrovni 

 

 

Použitá literatura: 

 

- je aktuální, vztahující se k tématu 

- celkem je uvedeno 11 odborných literárních zdrojů a 6 internetových 

 

 

Formální stránka: 

 

- práce odpovídá požadavkům s drobnými nedostatky – v teoretické části chybí odkaz 

na zdroj – str. 11, 12, 13 

- struktura práce je členěna do 8 kapitol, jejichž poměr je vyvážený 

- po stránce jazykové, stylistické a gramatické je práce v souladu s požadavky 

- text obsahuje ilustrativní somatografy, obrázky a tabulky bez normovaného popisu a 

nejsou uvedeny v samostatných seznamech 

 

 

 

 

 

 



 

Obsahová stránka:  

 

- řešený problém a práce jsou v souladu s jejím názvem, samotný název je nepřesný 

(nejasné uplatnění - koho, čeho v jakých volejbalových specializacích – šestkový, 

plážový,…volejbal a regionální úroveň odpovídá jaké soutěži?) 

- otázka regionu je přímo dána místem, nelze tedy zobecňovat  

- v teoretické části je použit termín „mužstvo“ – str. 13 – genderová diskriminace 

ženské populace ve volejbale , navíc v celé práci chybí ženská kategorie v zastoupení 

a ověřování somatotypologie hráčů a hráček 

- odborná terminologie je nepřesná i v názvech jednotlivých kapitol: herní činnosti 

koho?, volejbalové specializace koho? 

- cíle, úkoly a hypotézy jsou jasně definovány, metody výzkumu zřetelně vysvětleny a 

popsány 

- výsledky vyplynuly ze statisticky zpracovaných šetření a jsou shrnuty v závěrečné 

části, korespondují s běžnou praxí 

-  

 

Celkové hodnocení: 

 

- práce je zpracována v odpovídající formě a obsahu, cíle a úkoly byly splněny 

- analýza výsledků je sumarizována v přehledných tabulkách i grafech 

- větší praktické uplatnění této práce by bylo v případě analýzy utkání hráčů bez 

volejbalové herní specializace 

- deklarovaná využitelnost v praxi uváděná autorem v závěru práce v kondicionálu je 

v rozporu s realitou, taková praxe se provádí 

 

Doporučuji k obhajobě. 

 

 

Otázky vyžadující doplnění u obhajoby: 

 

Jaké je zastoupení žen ve volejbale a proč v práci nejsou nijak zmíněny? 

Jaké je konkrétní zastoupení volejbalových soutěží v kladenském regionu? 

 

 

 

 

 

V Praze 2. května 2011          Mgr. Gabriela Jahodová  


