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Posudek vedoucího bakalářské práce

Jméno posluchače Jan Čirka

Téma práce
Skokanské zatížení u mladých vrcholových hráček volejbalu na 
mistrovství světa 2013.

Cíl práce
Zjistit skokanské zatížení u jednotlivých hráčských 
specializací v mládežnické kategorii u vybraných týmů České 
republiky, Číny a Brazílie

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

Rozsah práce
stran textu 70
literárních pramenů (cizojazyčných) 34 včetně 13 cizojazyčných

tabulky, grafy, přílohy 42 tabulek, 1 graf, 1 obrázek, bez 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
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: velmi dobře



Otázky k obhajobě: 
1. Jaký význam obecně má zjištění skokanského zatížení u jednotlivých hráčských 

specializací?
2. Proč byly vybrány právě družstva České republiky, Číny a Brazílie?
3. Proč nebyla analyzována i utkání, ve kterých bylo odehráno více setů?  
4. Jaké doporučení pro tréninkovou praxi je možné dát?

Doplňující komentář k hodnocení práce:
--------
K práci mám následující připomínky:
--------
Doporučení k úpravám:
--------

Závěr posudku:
Práce se zabývá tématem, jehož výsledky mají své opodstatnění především pro tréninkovou praxi.
Přináší informace, na které by měl navázat další výzkum. Z hlediska nároku kladených na tento typ 
práce splňuje všechny požadavky.    

                                                                                                     PhDr, Rostislav Vorálek, Ph.D.

V Praze dne: 9. 5. 2014 Podpis:


