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Rozsah práce
stran textu 60
literárních pramenů (cizojazyčných)   8

tabulky, grafy, přílohy   6

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: velmi dobře

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



Otázky k obhajobě: 

1) Co představuje testování dětí ve volejbalu. Jenom určitý stupeň tělesné zdatnosti, nebo se 
jedná o výkon v testu (v oblasti kondičního rozvoje)? 

2) Ovlivňuje kvalita výsledků v testech v optimální výkon mladých hráček v utkání ?

Doplňující komentář k hodnocení práce:

1) Velmi kvalitní úroveň i dostatečný rozsah má teoretická část práce. Autorka BP v ní prokázala 
schopnost pracovat s literaturou a interpretovat nejdůležitější poznatky jejích autorů.

2) Metodika práce byla celkem jednoduchá. Autorka použila tři testy z baterie předepsané ČVS a 
dva testy z odborné literatury. Všech pět mohlo do jisté míry vést ke zjištění určitých úrovně 
pohybových schopností charakterizujících tělesnou zdatnost. 

3) Výsledky byly jasně a konkrétně zpracovány a vyjádřeny tabulkově (s komentářem) ataké 
zdařile graficky. Na velmi dobré úrovni je možné charakterizovat  fundovanou a odbornou 
diskuzi k výsledkům. 

K práci mám následující připomínky:
Jsou uvedeny výše v bodech 1) – 3), 
jiné nemám.

Doporučení k úpravám:
nemám

Závěr oponentského posudku:
Předložená BP má velmi dobrou úroveň a výzkumná i teoretická část je téměř rovnocenná. Přináší 
zajímavé informace o volejbalu dětí (mladší žákyně), které mohou přispět ke zkvalitnění práce, 
kteří pracují s mládeží.

V Praze dne: 29. 4. 2014               Podpis: doc.PhDr. Jaroslav Buchtel,CSc.


