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Otázky k obhajobě:
1. Byly v České republice, či v zahraničí prováděny podobná sledování.
2. Jaké hlavní faktory mají vliv na použití druhu útočného úderu.
3. Hypotézy byly stanoveny na základě jakých předpokladů.
4. Co přinášejí výsledy pro tréninkovou praxi.

Připomínky: Podkladové materiály v teoretické části se příliš netýkají samotného sledování a
neplní tak roli opory pro zkoumanou problematiku. V práci se nachází velké množství formálních
chyb. Diskuze není dostatečné okomentována.

Závěr posudku:
Zvolené téma práce a jeho některé výsledky mají své opodstatnění pro tréninkovou praxi. Výsledky
ukazují na používání a úspěšnost různých druhů útočných úderu u vrcholových hráčů a hráček
beach volejbalu. Z hlediska nároku kladených na tento typ práce, splňuje tato požadavky na spodní
hranici hodnocení. Při obhajobě bude záležet, jak bude autor na předložené připomínky a otázky
reagovat (argumentovat).
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