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Téma práce
Vliv výkonnosti středového a univerzálního hráče volejbalu na 
výsledky utkání ve vrcholové soutěži

Cíl práce

Cílem práce je zjištění, zda blokař a univerzál extraligového 
týmu dokážou pozitivně ovlivnit výsledek v utkáních základní 
části Extralig mužů.

Vedoucí bakalářské práce Doc. PhDr. Jaroslav Buchtel, CSc.
Oponent bakalářské práce PhDr. Rostislav Vorálek, Ph.D.

Rozsah práce

stran textu 66 stran
literárních pramenů (cizojazyčných) 31 především českých
tabulky, grafy, přílohy 30 tabulek, 8 grafů a 12 příloh

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 X
formální úprava práce (text, grafy, 
tabulky)

X

stylistická úroveň X
nároky BP 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.)

X

Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x

  K práci mám následující připomínky:



V některých kapitolách teoretické časti, chybí citace a některé kapitoly (např. Historie) jsou 
s ohledem na zaměření práce zbytečné. Jsou používány slangové výrazy a nacházejí se zde i 
formulační nepřesnosti. Chybí doporučení pro další výzkum i pro tréninkovou praxi.

  Otázky k obhajobě: 
Otázka: Objasněte formulaci cíle práce.
Otázka: Proč byly vybrány k porovnání právě tyto dvě (velmi rozdílné) herní specializace.
Otázka: Popište faktory, které mají vliv na četnost a úspěšnost sledovaných činností u daných 
specializací.
Otázka: Jaký je rozdíl mezi volejbalovými dovednostmi a volejbalovými činnostmi.
Otázka: Jaké je Vaše doporučení z hlediska získaných výsledků pro tréninkovou praxi a případný 
navazující výzkum.

Hodnocení: Práce splňuje požadavky na ni kladené a doporučuji ji tedy k obhajobě.

V Praze dne: 7. 5. 2013                                                          Podpis oponenta:

                                                                                          PhDr. Rostislav Vorálek, Ph.D.


