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Téma práce Volejbalový trénink osob se sluchovým postižením 

Cíl práce
Cílem práce je charakterizovat problematiku osob se sluchovým 
postižením se zaměřením na beach volejbal a zároveň analyzovat 
průběh tréninkové jednotky a komunikace

Vedoucí bakalářské práce Doc. PhDr. Jaroslav Buchtel, CSc.
Oponent bakalářské práce PaedDr. Jan Hruša,CSc.

Rozsah práce 58 stran
stran textu 45
literárních pramenů (cizojazyčných) 3

tabulky, grafy, přílohy 17

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
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.

Navržený klasifikační stupeň: velmi dobře



Do rámečku vypsat slovní hodnocení z této škály: výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl/

Otázky k obhajobě: 

1. Jak ovlivňuje velikost sluchové poruchy provozování beach volejbalu?
2. Má velikost sluchové poruchy vliv na rovnováhu při herních činnostech?
3. Jak je rozšířený beach volejbal v zahraničí a jaké jsou mezinárodní soutěže.

Doplňující komentář k hodnocení práce:

Předložená bakalářská práce patří mezi první práce zabývající se problematikou beach 
volejbalu hráčů se sluchovými poruchami. Přináší základní informace o pravidlech, 
charakteristice i tréninku.

K práci mám následující připomínky:

žádné

Doporučení k úpravám:

nemám

Závěr oponentského posudku:
Předložená bakalářská práce splňuje požadavky na ni kladené. Proto ji doporučuji 
k obhajobě.

V Praze dne: 7.9.2015 Podpis:

                                                                                              

                                                                                               PaedDr.Jan Hruša,CSc.


