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Posudek vedoucího práce:

Bakalářská práce studenta Jana Chalupy s názvem „Kondiční příprava pro juniorské hráče 
plážového volejbalu“ obsahuje 81 stran psaného textu, doplněného obrázky, tabulkami a 
přílohami. Seznam použité literatury čítá 23 publikací od českých i zahraničních autorů.  
Hlavním cílem bylo sledovat kondiční připravenost juniorských hráčů plážového volejbalu 
během zimní – přípravné fáze tréninkového cyklu. Konkrétně se zaměřením na zlepšení 
kondiční přípravy jednotlivých hráčů. Dalším cílem bylo vytvořit tréninkový mikrocyklus, 
který by měl sloužit jako základní model pro zlepšení kondiční přípravy mladých hráčů. 
Ke splnění cílů vedla realizace následujících úkolů:
- studium odborné literatury, sběr dat,
- zvolení vhodné metody pozorování a měření,
- provedení pozorování a měření,
- zpracování výsledků,
- rozbor naměřených hodnot a stanovení závěrů.
V teoretické části práce je velmi dobře zpracovaná rešerše odborné literatury zabývající se 
daným tématem konkrétně, pak sportovním tréninkem v plážovém volejbalu a zatížením
hráče v plážovém volejbalu.
K získávání dat byla použita metoda analyticko-syntetická a metoda komparace.
Výzkumný soubor tvořilo 9 mladých výkonnostních hráčů, kteří byli zvyklí na vyšší 
tréninkové zatížení.  
Testovací baterii, pomocí níž byly získány výsledky, tvořily obecné i specializované
motorické testy.
Výsledky jsou přehledně zaznamenány do tabulek a doplněny slovním komentářem.
V diskuzi jsou srozumitelně zhodnoceny a okomentovány výsledky.
V kapitole „Závěr“ je dáno doporučení, a to jak pro další výzkum, tak i pro tréninkovou praxi. 
Autor zde konstatuje, že vzhledem k tomu, že se všichni testovaní hráči zlepšili v měřených 
ukazatelích, lze předpokládat, že navržený kondiční program je efektivní a lze ho doporučit 
pro další tréninkovou činnost. Dále pak že v závislosti na zlepšení v kondiční připravenosti 
sledovaných hráčů, došlo také k zlepšení jejich celkového herního projevu. 

Otázka: V jakém věku je optimální začít s kondičním tréninkem (u mladých hráčů-ek) a jaké 
prostředky je vhodné použít.

Otázka: Kolikrát v rámci týdenního mikrocyklu je nutné zařazovat u vrcholových hráčů-ek
plážového volejbalu trénink v posilovně. Jaká by měla být jeho náplň.

Hodnocení: Práce má velmi dobrou úroveň. Splňuje požadavky na ni kladené a doporučuji ji 
tedy k obhajobě. 
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