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Posudek oponenta:

Diplomová práce studentky Bc. Magdaleny Choutkové s názvem „Možnosti přípravy pro 
volejbal u mládeže ve věku 6-10 let“ obsahuje 91 stran psaného textu s grafy, tabulkami plus 
dvě přílohy. Seznam použité literatury čítá 37 publikací od českých i zahraničních autorů. 
Připomínka: Některé citované publikace jsou velmi staré (např. Kobrle, J. a kol. 1958, 
Tobolka, A. 1979. Od doby jejich vzniku byly publikovány novější a současnému volejbalu 
poplatnějších publikací.
Teoretická část je zpracována velmi důkladně a podrobně. Jejím obsahem jsou především 
kapitoly zabývající se dětmi a sportem, zvláštnostmi tréninku dětí, vývojovými zákonitostmi, 
charakteristikou období dětí ve věku 6-10 let, pohybovými schopnostmi a dovednostmi a 
způsoby odbití míče ve volejbale.  
Připomínka: Chybí kapitola o testování.
Připomínka a zároveň otázka: Cíl je popsán složitě, objasněte ho. Postupné úkoly nebyly 
dány.  
Stanoveny byly jasně zformulované hypotézy. Sledovaný soubor tvořily tři skupiny mladých 
hráček. Skupina „A“ obsahovala 20 hráček, skupina „B“ 12 a „C“ 20, což je počet dostačující.
Pro výzkum bylo použito testové baterie s počtem šesti testů, kdy tři byly zaměřeny na měření 
pohybových schopností a tři na sledování volejbalových dovedností.
Otázka: Proč byly vybrány právě tyto testy pohybových schopností.
Otázka: Kdo hodnotil kvalitu jednotlivých odbití míče. Hráčky odbíjely v rámci testu pětkrát 
po sobě.
Otázka: U podání se hodnotila pouze úspěšnost.
Otázka: Jednotlivá testování probíhala po jakých časových horizontech.
Výsledková část i diskuze jsou zpracovány na kvalitní úrovni a to formou tabulek a grafů 
s podrobným komentářem.
Otázka: Které možné faktory mohly ovlivnit a zkreslit získané výsledky. 
V závěru se autorka jasně vyjadřuje ke splnění stanoveného cíle a potvrzení či vyvrácení 
hypotéz. Dále pak dává doporučení pro trenérskou praxi, které stojí za citování. 
Citace: Pokud jste trenéry přípravky, ne jen volejbalové, musíte být do své práce s dětmi 
„žhaví“. Jen tak je můžete pro sport „zapálit“. Hrajte s nimi hry, chvalte je, odměňujte je za 
předvedené výkony. Pokud děti zlobí, mají málo zátěže, tak se ji, nebojte zvýšit. Chovejte se 
tak, abyste byli pro děti vzorem. Práce s mládeží je radostná záležitost, ale mnohdy i 
vyčerpávající. Zkoušejte, kombinujte, čerpejte nové zkušenosti a přinášejte do tréninku stále 
nová cvičení, děti to ocení.

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