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1. Aktuálnost tématu, obsahová struktura práce, formulace 
problému a cíle práce  
Autorka práce si vybrala téma, kterému rozumí. Volejbalu se věnuje 
mnoho let. Obsahová struktura práce odpovídá požadavkům kladeným 
na diplomovou práci. Formulace problému a cíle práce jsou formulovány 
jasně a srozumitelně.  
2. Úroveň teoretické části, komplexnost analýzy zkoumaného 
problému, kvalita práce s literaturou  
Teoretická část je zpracována velmi dobře, autorka se při zpracování 
teoretické části zaměřila na představení jednotlivých týmů, popisuje 
konkrétní pohybové činnosti a celkově seznamuje se samotným 
volejbalem. Autorka čerpala z 35 zdrojů odborné literatury.  
3. Formulace hypotéz, jejich provázanost na problémy a cíle práce  
Formulace hypotéz je jasná, a postihuje problémy a cíle práce. Osm 
zvolených hypotéz odpovídá na problémové otázky, ke kterým autorka 
práce dospěla.  
4. Metody práce, jejich vhodnost a logika postupu práce  
Jako základní výzkumná metoda byla použita metoda experimentu a 
metoda analýzy. Autorka diplomové práce testovala 24 probandů ve 
vybraných pohybových schopnostech. Logika a postup práce je 
odpovídající.  
5. Úroveň analýzy a interpretace výsledků, zaměření a úroveň 
diskuse  
V diskuzi autorka rozebírá výsledky výzkumu, které jsou přehledně 
pomocí grafů nebo tabulek interpretovány. Hodnocení výsledků výzkumu 
je jasné a srozumitelné.  
6. Formulace závěrů, přínos a využití výsledků  
Formulace závěrů vychází z dosažených výsledků výzkumu. Hlavní i 
vedlejší cíle práce byly splněny. Kondiční příprava volejbalového týmu 
TSV Grizzlys Giesen z německé Bundesligy a tým VK ČEZ Karlovarsko 
z české extraligy mají shodnou přípravu v 50 %. Práce může sloužit 
trenérům k ověření a porovnání kondiční přípravy.  



7. Formální stránka práce  
Po formální stránce práce splňuje požadavky, které jsou kladeny na 
diplomovou práci. U některých kapitol nesouhlasí číslování stránek s 
číslováním, které je uvedeno v obsahu.  
8. Celkové hodnocení práce (přehlednost, přístup a samostatnost 
autora při zpracování, jeho informovanost o metodologii vědecké práce 
apod.).  
Autorka diplomové práce zpracovala dané téma velmi dobře. Úkoly, 
které si zadala, splnila.  
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