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Připomínky:  

 

Výrazné připomínky mám k formální stránce práce – struktura, formulace, řádkování a celkově 

větší přehlednost. Chybí abstrakt v anglickém jazyce a ucelenější abstrakt v jazyce českém. 

 

 

Otázky k obhajobě:  

 

1. Z jakého důvodu byl vybrán tento různorodý výzkumný soubor? 

 

2. Z hlediska použité metody se jednalo o dotazník či anketu? 

 

3. Pokládané otázky v anketě byly koncipovány na základě předcházejících sledování? 

   

4. Jaký je rozdíl mezi herní kombinací a herním systémem v plážovém volejbale? 

 

5. Které faktory mohly vést ke zkreslení výsledků u sledování obranných kombinací? 

 

      6.  Jaká doporučení byste na základě získaných výsledků podal pro české vrcholové hráče? 

 

 

 

Závěr posudku: 

 

Na závěr bych chtěl konstatovat, že výběr tématu je vhodný, autor však mohl při tvorbě práce 

kvalitněji rozpracovat především teoretickou část. Kvalitu práce snižuje řada nepřesností.  

U obhajoby je třeba se vyjádřit k položeným otázkám a na základě odpovědí bude stanovena 

známka. 
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