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Téma práce Specializace tréninku volejbalu u kategorie starších žáků.

Cíl práce
Cílem práce je zjistit a charakterizovat názory trenérů s 
víceletou trenérskou praxí u dětí a mládeže na hráčskou 
specializaci v tréninku volejbalu.

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

Rozsah práce
stran textu 64 stran
literárních pramenů (cizojazyčných) celkem 27 literárních pramenů 

tabulky, grafy, přílohy tabulek 13, grafů 13 a 2 přílohy

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: 
Jaké jsou názory na danou problematiku v zahraničí?
Vysvětlete, na jakém podkladě byly sestaveny otázky v dotazníku?
Jak si vysvětlujete vyjádřené názory našich trenérů na brzkou specializaci hráčů?
Co si myslíte o tom, jaký vliv má u našich trenérů co nejlepší umístění v soutěži na zařazení 
jednotlivých hráčů do herních specializací?  

Doplňující komentář k hodnocení práce:
Nemám:

K práci mám následující připomínky:
Nemám  

Doporučení k úpravám:
Nemám:

Závěr oponentského posudku:
Práce, zabývající se aktuální problematikou má velmi dobrou úroveň.

V Praze dne: 6. 9. 2014 PhDr. Rostislav Vorálek, Ph.D.
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