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Téma práce
Rozvoj pohybových schopností u hráček volejbalu ve věku 14 až 15 
let.

Cíl práce Cílem práce bylo zjistit, jak trenéři žákovské kategorie 
realizují kondiční přípravu u kategorie starších žákyň.
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Rozsah práce
stran textu 86 stran
literárních pramenů (cizojazyčných) 42 z toho 6 cizojazyčných

tabulky, grafy, přílohy 7 tabulek a 13 obrázků

Náročnost tématu na
úroveň

výborně velmi dobře dobře nevyhověl/a
teoretické znalosti X
praktické zkušenosti X
podkladové materiály (vstupní data) a 
jejich zpracování

X

Kritéria hodnocení práce
úroveň

výborně
velmi 
dobře

dobře nevyhověl/a

stupeň splnění cíle práce X
logická stavba práce X
práce s českou literaturou včetně citací X
práce se zahraniční literaturou včetně 
citací

X

adekvátnost použitých metod X
hloubka provedené analýzy X
stupeň realizovatelnosti řešení
formální úprava práce (text, grafy, 
tabulky)

X

stylistická úroveň X
nároky DP na podkladové materiály,
konzultace, průzkumy

X

použití analýz, matem. statistických a 
jiných metod, komparací apod.

X

využitelnost námětů, návrhů a 
doporučení k řešení problému

X

obsah a relevantnost příloh v textu či 
příl. části BP (tabulky, grafy, propočty 
apod.)
Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x



K práci mám následující připomínky:

Některé pojmenované obrázky jsou grafy.

  Otázky k obhajobě: 

1. Jaký význam má činnost trenéra u mládežnických kategorií a konkrétně pak u Vámi 
sledované?

2. Zdají se Vám obecně teoretické vědomosti a praktické zkušenosti dotázaných trenérů 
dostatečné? Pokup ne, uveďte v kterých ohledech a co by se mělo změnit.

3. Jaký vliv má nedostatečná kondiční příprava na provádění volejbalových činností (kvalitu 
herního výkonu)?

  Hodnocení: Práce má velmi dobrou úroveň a doporučuji ji tedy k obhajobě. 
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