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Téma práce
Sledování techniky přihrávky u různých věkových kategorií ve 
volejbale

Cíl práce

Cílem je definování a popsání přihrávky ve volejbale a 
následně určení obtížnosti klíčových míst a zpracování 
kvalitativní analýzy přihrávky ve volejbale u tří věkových 
kategorií z videozáznamu.

Vedoucí bakalářské práce PhDr. Rostislav Vorálek, Ph.D.
Oponent bakalářské práce Mgr. Zuzana Dragounová

Rozsah práce
stran textu 98
literárních pramenů (cizojazyčných) celkem 24 literárních pramenů z toho 6 cizojazyčných

tabulky, grafy, přílohy 33 tabulek, 12 grafů

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:
Velmi dobře

K práci mám následující připomínky:
Postrádám větší hloubku rozpracování kapitoly "Herní činnosti jednotlivce"
Část cíle příliš nekoresponduje s tím, co bylo sledováno. Jedná se zřejmě o nepřesné definování.                                                                                                      
                                                                            
Otázky k obhajobě: 
Jaký vliv má kondiční složka přípravy na kvalitu přihrávky?
Ovlivňuje psychologická složka úspěšnost přihrávky? Pokud ano, jakým způsobem?
Konzultovala jste tvorbu škál hodnocení s volejbalovými odborníky?
Na základě, jakých informací, či předpokladů jste vycházela při konstrukci hypotézy číslo tři?
Jaké je Vaše doporučení pro případný další výzkum?

Závěr oponentského posudku:
Práce je v této oblasti prakticky pilotní. Zabývá se hodnocením techniky klíčové herní činnosti 
jednotlivce – přihrávky, která má zásadní vliv na úspěšnost útočných kombinací ve volejbale. 
Přináší řadu cenných informací a hodnotím ji tedy jako velmi zdařilou a přínosnou.

V Praze dne: 5.5. 2017 PhDr. Rostislav Vorálek, Ph.D.
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