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Téma práce
Návrh metodických postupů při nácviku herních činností jednotlivce 
v plážovém volejbalu.

Cíl práce Vytvořit průvodce s odbornou fotodokumentací a technickými 
nákresy pro trenéry plážového volejbalu.

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

Rozsah práce
stran textu 146 stran
literárních pramenů (cizojazyčných) 27 z toho 5 cizojazyčných

tabulky, grafy, přílohy 2 tabulky 136 obrázků a 0 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

Práce je doporučena k obhajobě: ANO

Navržený klasifikační stupeň: výborně



Otázky k obhajobě: 
1. V jakém věkovém období je vhodné začít se specializovaným tréninkem plážového 

volejbalu?
2. Jaký je Váš pohled na nácvik základních dovedností plážového volejbalu na pevném 

povrchu?
3. Jak početné by měli být skupiny mladých hráčů plážového volejbalu, aby nedocházelo ke 

snížení tréninkového procesu (učení dovedností)?
4. Jaký vliv má kondiční příprava mladých plážových volejbalistů na provádění herních 

činností?

Doplňující komentář k hodnocení práce:
------

K práci mám následující připomínky:
------

Doporučení k úpravám:
------

Závěr posudku:
Práce je zpracována na výborné úrovni. Po úpravách a doplnění doporučuji některé vybrané části 
publikovat. 

                                                                                            PhDr. Rostislav Vorálek, Ph.D.

V Praze dne: 9. 5. 2014 Podpis:


