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    Práce se zaměřuje na sportovní odvětví – volejbal. Důvody, pro které si studentka tuto 

práci vybrala, je výkonnostní úroveň v tomto odvětví ve městě Příbram. Cíl práce je jasně 

formulován. Práce má logickou strukturu. Teoretická část práce je rozpracována na 48 

stranách a postihuje trénink a soutěžení v jednotlivých věkových kategoriích ve volejbale, 

jakož i působení trenéra u jednotlivých věkových skupin.  

Tato část práce má přímý vztah k vlastnímu tématu a cíli práce a je kvalitně zpracována. 

Výzkumná část ne zcela koresponduje s názvem práce a cíli, které si autorka vytyčila. Pro 

vlastní výzkum autorka použila metody dotazníku a rozhovoru. Celý výzkum byl dělán 

prostřednictvím dotazů, které byly položeny 28 trenérům. Z dotazníku není zřejmé, jak např. 

koresponduje věk trenérů se sportovním tréninkem mládeže ve volejbale (str.49, ot.č.2).  

Některé položené otázky, působí dojmem, že respondenti měli jasné povědomí, na co 

odpovídají (str. 55, ot.č.7 – členění TJ; nebo str.60 ot.č. 12, kdy psychologickou přípravu 

v soutěžním období nevybral žádný z dotázaných trenérů). Další výzkumnou metodou, 

kterou si autorka zvolila, byl rozhovor. Osnova rozhovoru, která je na str. 99, však 

nekoresponduje s uvedenými rozhovory, které studentka v práci uvádí, není tedy zřejmé, 

k čemu uvedená osnova slouží. Analýza rozhovorů a vlastní rozhovor, je uveden až za 

kapitolou Diskuze. Vlastní výsledky tohoto výzkumu nejsou v práci nikde samostatně 

prezentovány. 

    V práci si studentka stanovila celkem 10 hypotéz, které většinou reflektují problémové 

otázky. Některé otázky nejsou v hypotézách a ani v práci postiženy vůbec, např. otázka č. 4, 

se zaměřuje i na obsah TJ nebo otázka č. 6 se dotazuje, jakým způsobem je vedena 

tréninková dokumentace.  

    Výsledky výzkumu jsou prezentovány v tabulkách a grafech, které jsou přehledné, ale 

nepoměrně velké. Celá výzkumná část má 40 stran a díky takovéto prezentaci výsledků celé 

působí dojmem, že studentka tzv. „nahání stránky“.  

    V kapitole „Diskuze“ můžeme vidět snahu o pochopení dané problematiky, jako i o věcnost 

a logičnost. 

     Citace a odkazy na využité informační zdroje svědčí o kvalitní práci s literaturou a jejich 

počet - 28 titulů včetně internetových je dostačující. Citace zdrojů jsou správné.  

    Formální stránka práce byla podceněna. V práci se objevuje velké množství překlepů 

(str.13, kpt.3.2.2 – „Hřiště má stejné jako rozměry jako…“; str.13, kpt.3.2.4 – „Hra lze tedy 

hrát…“; str.14, kpt.3.2.5 – „Míče tedy musí být odbit…“; atd.), nepřesnost v terminologii -  

„rovnovážná schopnost“, nesrozumitelnost textu (str.43 „Pokud proti sobě…“ nebo „Z 

hlediska činnost…“).Na straně 27 nacházíme nadpis kapitoly 4.4.3 na samostatné stránce a 

text na další straně, na str.16 křivé zobrazení uvedeného obrázku atd. Protokol o 



vyhodnocení podobnosti závěrečné práce vykazuje 2 podobné dokumenty.  

   

  Práci i přes výše uvedené výhrady doporučuji k obhajobě. 

Hodnocení: 
 

Otázka k obhajobě:  

1) Čím si vysvětlujete, že se ve výzkumu objevují nejvíce muži ve věku 41 – 45 let? 

2) Vysvětlete podstatu Vámi uvedených metod: „variační metoda, metoda tlaku a 

kombinační metoda“. 

3) Na straně 20 autorka používá tento text: „Motorické učení tak zde probíhá na první 

ráz“, prosím o vysvětlení tohoto vyjádření. 
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