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Téma práce: Roční tréninkový plán dorostenců v nohejbale 

 

Cíl práce: Navrhnout koncept ročního tréninkového cyklu pro dorostovou kategorii.  

Dílčí cíl: Vytvoření souboru cvičení zaměřeného na zdokonalení techniky a taktiky v útočné a 

obranné fázi. 

 

1. Náročnost tématu: 

  - teoretické znalosti průměrné    

  
- vstupní údaje a jejich 

zpracování 
podprůměrné    

  - použité metody průměrné    

   

2. Kritéria hodnocení práce: 

  

stupeň hodnocení 

výborně 
velmi 

dobře 
vyhovující nevyhovující 

stupeň splnění cíle práce     x    

samostatnost posluchače 

při zpracování tématu 
        

logická stavba práce     x   

práce s literaturou včetně 

citací 
   x     

adekvátnost použitých 

metod 
    x    

hloubka provedené analýzy 

ve vztahu k tématu 
    x    

úprava práce (text, grafy, 

tabulky) 
    x    

stylistická úroveň    x     

  



   

3. Využitelnost výsledků práce v praxi, příp. teorie: 

  
Průměrná 

 

   

4. Připomínky: 

 Formální hledisko: autor částečně splňuje podmínky, které jsou obecně 

doporučovány naší institucí. Postrádám samostatnou kapitolu Diskuse. Stylistická úroveň je 

uspokojivá. Citovaná literatura čerpá pouze z jednoho zahraničního zdroje. 

 

 Obsahové hledisko:  
Hlavním cílem práce je „Navrhnout koncept ročního tréninkového cyklu pro dorostovou 

kategorii“, proto se autor BP mohl detailněji věnovat rozboru a kompilaci sledovaného 

problému. V této souvislosti jsou v teoretické části mimo zaměření práce popisovány HČJ, 

herní kombinace, pravidla apod. Mimo jiné problematice periodizace bylo věnováno pouze 3 

str. textu, což jistě nevede k objektivnímu pohledu resp. návrhu celoročního tréninkového 

cyklu autora.  

Dílčí cíl: Vytvoření souboru cvičení zaměřeného na zdokonalení techniky a taktiky v útočné a 

obranné fázi, zcela nesouvisí s tématem BP. Navíc, doporučená cvičení nevychází z analýzy 

konkrétního problému vyskytujícího se v herním ději utkání, kterému by byla věnována 

pozornost v teoretické části.  

Metody: Autor zmiňuje, že použil metodu pozorování a rozhovoru při sestavování modelu. 

Nikde, ale není uvedeno, které jevy (znaky) byly sledovány. Dále není zaznamenám obsah 

rozhovoru s odborníky, ze kterého pravděpodobně byl vytvořen koncept 

Výsledková část - obsahuje periodizaci a cíle makrocyklu, ale není jasné na jakém základě 

bylo dosaženo tohoto modelu  

 

 

5. Otázky k event. zodpovězení při obhajobě: 

1. Z čeho vychází návrh konceptu ročního tréninkového cyklu pro dorostovou kategorii? 

2. Jakých oblastí se týkaly rozhovory s odborníky a k čemu sloužili? 

3. Jaký vztah má soubor cvičení s konceptem ročního tréninkového cyklu? 

Autor v BP částečně zodpověděl na stanovený cíl. Přesto pro více spolehlivější výsledky bych 

doporučil zúžit a detailněji analyzovat jeden cíl. 

6. Práce je doporučena k obhajobě. 

7. Navržený klasifikační stupeň: dobře 
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