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Cíl práce

Hlavním cílem je popsat a zhodnotit vývoj beachvolejbalu na 
našem území od jeho počátku. Dále pak popsat způsob 
organizování a začlenění plážového volejbalu do českého 
sportovního prostředí.

Vedoucí bakalářské práce Doc. PhDr. Irena Slepičková, CSc.
Oponent bakalářské práce PhDr. Rostislav Vorálek, Ph.D.

Rozsah práce
stran textu 87
literárních pramenů (cizojazyčných) 45 včetně zahraničních

tabulky, grafy, přílohy 7 tabulek, 6 grafů, 11 schémat a 8 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 DP 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 DP (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: 

Jaké je začlenění beachvolejbalu do českého sportovního prostředí? 
Jaký je vztah mezi beachvolejbalem a šestkovým volejbalem?
Jsou u nás dostatečně vyhovující podmínky pro vrcholový beachvolejbal – zejména co se týká
systematické práce s mládeží.
Jaké je to s financováním beachvolejbalu ze strany ČVS – opět co se týká talentované mládeže?

Doplňující komentář k hodnocení práce:

K práci mám následující připomínky:
Práce přináší řadu zajímavých informací, v některých částech však působí neurovnaně (například 
výběr, název a řazení kapitol). Výhrady mám i k stylistické úrovni práce. Vhodné by bylo používat
jednotnou terminologii a nezařazovat slangové výrazy. Cíl práce je jiný v abstraktu a jiný 
v samotném textu. Některé cíle v textu jsou spíše úkoly. V popisu sledovaného souboru mi chybí, 
jaký počet respondentů byl osloven. V závěru postrádám podrobnější vyjádření se splnění cílů. 
Naopak pochvalu zaslouží část zabývající se doporučením do budoucna.

Doporučení k úpravám:

Závěr oponentského posudku:
Práce podává podrobné informace o relativně novém a velmi atraktivním sportovním odvětví. Přes 
konkrétní nedostatky má velmi dobrou úroveň.

V Praze dne: 5. 5. 2014 Podpis: PhDr. Rostislav Vorálek, Ph.D.


