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1/ Aktuálnost tématu, obsahová struktura práce, formulace problému a cíle práce.         

Autorka si pro svoji diplomovou práci zvolila aktuální téma, vycházející z jejího zájmu o 

volejbalovou problematiku. Problémové otázky vycházejí z tématu práce, plně korespondují i 

hlavní a dílčí cíle diplomové práce. Struktura práce plně odpovídá potřebám a také poměr 

teoretické a praktické části je vyvážený. 

 

2/ Úroveň teoretické části, komplexnost zkoumaného problému, kvalita práce s literaturou   

Teoretická část práce je zpracována velmi pečlivě, autorka se v ní zabývá teoretickými 

východisky práce. V první části se věnuje volejbalu, jeho uplatnění v Příbrami, dále 

minivolejbalu ve všech jeho variantách. Následně se zabývá sportovním tréninkem ve 

volejbale v různých věkových kategoriích, tréninkovou dokumentací, strukturou tréninkové 

jednotky, složkami tréninku a systematikou volejbalu. Nezapomíná ani na regeneraci po 

zátěži. Významná část práce je věnována roli trenéra. V práci autorka vhodně využívá citací a 

také počet a struktura informačních zdrojů odpovídají potřebám diplomové práce. 

 

3/ Formulace hypotéz, jejich provázanost na problémy a cíle práce.                                   

Pro realizaci výzkumu si autorka formulovala 10 pracovních hypotéz, což je o dvě vyšší počet 

než je problémových otázek. Přesto však lze říci, že všechny vycházejí z cílů práce a větší 

počet hypotéz je dán diferenciací ročního tréninkového období na přípravné, soutěžní a 

přechodné.  

 

4/ Metody testování hypotéz, jejich vhodnost a logika postupu práce.                                    

Pro testování hypotéz si autorka zvolila metody dotazníku a strukturovaného rozhovoru. 

Celkový počet respondentů dotazníkového výzkumu (28) je odpovídající potřebám práce. 

Doplňující metoda rozhovoru byla realizována se třemi respondenty. Charakteristika a 

četnost výzkumného souboru dotazníku měla být uvedena již v kapitole 7. Počet 

respondentů dotazníku se čtenář dopátrá až v kapitole 8.1. Postup práce je logický a jeho 

realizace poskytuje diplomantce dostatek použitelných informací.  

 

 



5/ Úroveň analýzy a intepretace výsledků, zaměření a úroveň diskuze.                                      

Výsledky dotazníkového výzkumu jsou přehledně graficky interpretovány s použitím 

statistické metody procentuálního poměru. Grafy jsou přehledné, s legendou. Rozbor 

výsledků autorka uvádí v Diskuzi. Zde jsou podrobně rozebrány odpovědi respondentů ve 

vztahu k verifikaci hypotéz. Hodnocení výsledků výzkumu je věcné, stručné a logické.  Škoda, 

že analýza rozhovorů je zařazena až za Diskuzi a její výsledek tak v ní není obsažen.  

 

6/ Formulace závěrů, přínos a využití výsledků.             

V první části kapitoly Závěry se autorka věnuje rekapitulaci dílčích cílů a jim odpovídajících 

hypotéz ve vztahu k výsledkům výzkumu. Vlastní závěry jsou strukturované, stručné a věcné. 

Jasně je také formulován přínos práce. 

 

7/ Formální stránka práce.               

Po formální stránce diplomová práce odpovídá požadavkům kladeným na tento typ práce. 

Škoda, že autorka nezahrnula výsledek rozhovorů do Diskuze. Škoda také, že se v práci 

vyskytují gramatické chyby, např. strana 24 – tréninky by měli …, záznamy by měli … apod. 

V textu se objevují sporadicky i formulační nepřesnosti, např. strana 43: Pokud proti sobě 

dvě stejně silná družstva, je zde veliký předpoklad pro to, aby trenér pozitivně ovlivňoval své 

svěřence. Nebo: Pokud je utkání ve vzdálenější lokalitě, musí také zajistit dopravu a případné 

problémy. V příloze je uvedena osnova rozhovoru s panem Dvořákem, ale výzkum je veden 

podle jiné osnovy vztažené k dotazníku. Celkový počet informačních zdrojů (28) plně 

odpovídá potřebám diplomové práce a je i vhodně a přehledně v práci uveden. Autorka také 

v textu informační zdroje náležitě cituje. Práce je doplněna vhodnými přílohami. 

 

8/ Celkové hodnocení práce.             

Diplomantka při zpracovávání práce prokázala dostatečnou erudici v problematice a také 

velký zájem o ni. Pracovala samostatně, pravidelně konzultovala a dbala připomínek 

vedoucího práce. Prokázala dostatečnou znalost metodologie vědecké práce. 

Práci doporučuji k obhajobě. 

Návrh klasifikace:  

Otázky k obhajobě:  Není chybou absence plánování a evidence tréninkového a herního 

zatížení u nejmladších věkových kategorií ve Volejbalovém klubu Příbram? 

                                    Jak si vedou družstva jednotlivých věkových kategorií v konkurenci jiných 

volejbalových klubů v soutěžích? 

 

Datum: 20. 8. 2015                                                                  PaedDr. Ladislav Pokorný 



 

 

 

 

 

 

 


