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Bakalářská práce má 91 stran + 20 příloh a je rozdělena do devíti kapitol. Hlavním 
cílem práce bylo sledování kondiční připravenosti v zimní přípravné fázi tréninkového cyklu 
pomocí baterie motorických testů.

Dalším úkolem bylo vytvořit tréninkový mikrocyklus pro sledované období. O něm 
pojednává jedna stránka v kapitole Diskuse a sedm tréninkových jednotek v přílohách, které 
neobsahují žádné konkrétní údaje o objemových, či jiných ukazatelích. Ve sledovaném 
období se používalo tedy pouze těchto sedm tréninkových jednotek nebo se přidávaly další ? 
Kdo a podle čeho je vytvářel a realizoval. Pořád jeden trenér ? Proč nebyly v práci uvedeny 
alespoň základní tréninkové údaje, které by ukazovaly, jak byl  trénink realizován. Podle 
těchto údajů byla třetí část cíle splněna jen částečně.

Teoretická část práce je zpracována na velmi dobré úrovni a interpretuje poznatky 
související s bakalářskou prací. Autor využívá značného množství literárních pramenů a 
vlastních hráčských i trenérských zkušeností. 

V kapitole 3.2. na straně 55 autor píše, že použil k testování devět junioru ve věku 14 
– 21 let. Hráči ve věku 14 let jsou v beach volejbalu junioři ? Je počet 9 hráčů dostačující pro 
výzkumnou činnost? Dále se píše, že použitá baterie testů  je ověřená a standardizovaná. Kdy 
a kým byla ověřena a standardizována ? Kdo provedl výběr testů a na základě jakých 
parametrů ? Byl to sám autor bakalářské práce ?

V přehledu použitých testů můžeme vidět dosah jednoruč  výskokem s rozběhem a 
blokařský dosah. V úvahu se potom berou tyto dosahy bez ohledu na tělesnou výšku hráčů. 
Proč se práce nezabývá tzv. absolutním výskokem = rozdíl mezi dosahem ve výskoku a 
stojem z místa ? Potom by byla jasná úroveň výbušné síly dolních končetin. Takto měřený 
výskok zvýhodňuje hráče vyšších postav.

Výsledky a diskuse práce se zabývají změnami, ke kterým došlo ve výkonech 
v testech. Byly změny způsobeny pouze tréninkem ? Jaká je úloha v půlročním tréninku
tělesného rozvoje, ke kterému dojde během sledovaného tréninku ? Nemá vliv na výkon ve 
hře i technicko-taktický rozvoj hráčů, kterým může docílit vyšších výsledků ?

Celkově lze říci, že práce má velmi dobrou úroveň a přináší poznatky, které lze využít 
v tréninku mladých hráčů brach volejbalu. Proto ji doporučuji k obhajobě.
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