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Diplomová práce studenta Michala Nováka s názvem „Rozbor a srovnání herní výkonnosti
reprezentačních družstev kadetů ČR a Brazílie na MS 2003 z hlediska obranných herních
činností jednotlivce“ obsahuje 85 stran psaného textu s tabulkami, grafy a přílohami. Cílem
práce bylo provést rozbor a srovnání herní výkonnosti reprezentačního družstva kadetů ČR
s družstvem Brazílie na MS kadetů 2003 v Thajsku z hlediska vybraných obranných herních
činností jednotlivce (blokování, vybírání).
K dosažení cíle vedly následující úkoly:
- studium odborné literatury a konzultace s odborníky
- vybrat záznamy utkání reprezentačního družstva kadetů ČR a Brazílie na MS kadetů 2003
v Thajsku.
- provést analýzu videozáznamů a zaznamenat výsledky do tabulek vytvořených pro
jednotlivé zápasy
- vyhodnotit analyzovaná data pro příslušná družstva a zápasy
- zpracovat výsledky pozorování
- zhodnotit výsledky rozborů a stanovit závěry
V teoretické části byla provedena rešerše publikací zabývajících se problematikou herních
činností jednotlivce, herních kombinací, herním výkonem ve volejbalu, používanými
metodami hodnocení výkonu ve volejbalu a charakteristikou sledovaných družstev. Tato část
práce je popsána velmi podrobně.
K výzkumu byla použita metoda zprostředkovaného pozorování, tzn. pozorování pomocí
videozáznamu. Analyzované údaje byly zpracovány do tabulek a grafů a jednotlivé hodnoty
následně převedeny na procenta.
Výsledky ukázaly, že družstvo Brazílie bylo výrazně úspěšnější v hodnocení všech
sledovaných činností ve vzájemných zápasech. Procentuální rozdíly 22,1% v úspěšnosti
blokování, 9,7% v úspěšnosti vybírání a 15,9% v celkové úspěšnosti vybraných obranných
HČJ ve prospěch Brazílie jsou značné a vypovídají o lepší úrovni těchto činností brazilských
volejbalistů v porovnání s volejbalisty ČR. V zápasech se stejným soupeřem mělo družstvo
Brazílie rovněž lepší celkovou procentuální úspěšnost vybraných obranných HČJ. Družstvo
ČR bylo naproti tomu lepší ve všech sledovaných činnostech ve čtvrtfinálových zápasech
s různými soupeři. Výsledky ovšem mohly být ovlivněny různou herní úrovní družstev
soupeřů (Austrálie a Ruska).
Závěr: Z výsledků se odvíjí podle mého mínění velice správné doporučení diplomanta pro
trenéry a to jak oddílové, tak i reprezentační, o důležitosti věnovat více času nácviku
obranných HČJ, neboť z nich jasně vyplývá, že v těchto činnostech bylo družstvo ČR horší
než družstvo Brazílie.
Hodnocení: Práci doporučuji k obhajobě.
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