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Rozsah práce 146
stran textu 146
literárních pramenů (cizojazyčných)     5

tabulky, grafy, přílohy Velké množství uvedeno v textu

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

Práce je doporučena k obhajobě.

Navržený klasifikační stupeň: výborně
Do rámečku vypsat slovní hodnocení z této škály: výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl/



Otázky k obhajobě

1) Souvislosti, a nebo rozdíly mezi strukturou výkonu u šestkového a plážového volejbalu

2) V jakých herních činnostech se v plážovém volejbalu nejvýrazněji projevuje vliv kondičního 

rozvoje na  úroveň jeho herního výkonu ?

3) Jaký je názor autorky práce na to, zda se má 

 začínat s tréninkem dětí a mládeže v plážovém volejbalu samostatně (bez šestkového) od 

začátku, až např. do doby vrcholové úrovně v době dospělosti, nebo

 začínat nejprve s tréninkem volejbalu na pevném povrchu a ne na písku, nebo

 je vhodné trénovat obě formy volejbalu současně,

4) Jaký je názor trenérů na všech výkonnostních úrovních na tuto problematiku?

Doplňující komentář k hodnocení práce:

Předložená bakalářská práce má nadstandartní vysokou úroveň a autorka k ní zřejmě přistoupila 
podobným způsobem, jako k celému studiu specializace volejbalu na UK FTVS.

K práci mám následující připomínky:

žádné

Doporučení k úpravám:

Nemám

Závěr oponentského posudku:

Předložená bakalářská práce má vysokou úroveň a zcela překračuje požadavky kladené na tento 
druh prací. Proto ji doporučuji k obhajobě.

V Praze dne: 29.4. 2014 Podpis: doc. PhDr. Jaroslav Buchtel, CSc.


