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Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte:

Práce je doporučena k obhajobě: ANO
Navržený klasifikační stupeň: velmi dobře
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Otázky k obhajobě:
1. Objasněte konstrukci stanovených hypotéz.
2. Z jakého úhlu pohledu byla jednotlivá utkání snímána?
3. Je podle Vás čtyřstupňová škála hodnocení dostatečná?
4. Které faktory ovlivňují kvalitu nahrávky?
5. Jaké doporučení pro tréninkovou praxi ze získaných výsledků vyplívá?
Závěr posudku:
Práce se zabývá tématem sledování klíčové herní činnosti ve volejbale – nahrávkou. Sledovaný
soubor byli elitní nahrávači české extraligy. Výsledky přináší informace, na které by měl navázat
výzkum, týkající se dlouhodobějšího sledování a srovnání s elitními zahraničními týmy (nahrávači).
Předložená práce splňuje požadavky kladené na tento typ.
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