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Diplomová práce studenta Filipa Jáchyma s názvem „Charakteristika a srovnání družstev, 
vybraných hráček ve zvolených ukazatelích z volejbalového ME Juniorek 2008“ obsahuje 
99 stran psaného textu doplněného tabulkami. Použitá literatura čítá 20 publikací převážně 
českých autorů.
Cílem práce byla charakteristika vybraných činností vrcholového volejbalu dívek v juniorské 
kategorii na reprezentační úrovni. 
Teoretická část je zpracována na velmi dobré úrovni. Obsahuje hlavní kapitoly zabývající se 
problematikou herních činností jednotlivce, herních kombinací a systémů, herního výkonu ve 
volejbalu a jeho diagnostikou.
Výzkumný soubor tvořila družstva a vybrané hráčky z ME juniorek 2008 ve věku 
16 až 18 let.
Data byla získána z počítačového volejbalového programu DataVolley. Ty byly dále 
analyzovány a statisticky zpracovány. 
Získané výsledky podaly velmi zajímavé informace. Například, že z hlediska porovnání 
výškových hodnot je možné konstatovat, že u sledovaných hráček nebyl nejdůležitějším 
faktorem pro úspěšné provádění jednotlivých herních činností maximální výškový somatotyp. 
Bylo zjištěno, že k nejvyšším hráčkám v jednotlivých družstvech patřily blokařky, i když 
rozdíly oproti ostatním hráčským specializacím nebyly příliš výrazné. 
Ve srovnání s předešlými šampionáty došlo k nárůstu výškového somatotypu u nahrávaček a 
naopak k mírnému snížení výšky smečařek, které měly za hlavní úkol především kvalitní 
přihrávku a poté útočily z rychlých nahrávek ze zóny IV. 
Diagonální hráčky na tomto šampionátu neútočily ze zadních zón tak často jako tomu je např. 
v ženských kategoriích, a tak se zde hrály a prosazovaly i hráčky nižších postav.
Na tomto turnaji se na nejvyšší příčky v celkovém pořadí dostala především družstva, která 
měla precizně zvládnuta příjem podání a vyrovnané všechny herní činnosti.
V závěru autor práce dává doporučení pro tréninkovou praxi, když konstatuje: 
‚Při nácviku tréninku (zejména u mládežnických kategorií) by neměla být žádná z herních 
činností preferována oproti ostatním, ale naopak, je třeba se zaměřit na jejich komplexní 
rozvoj.‘
Při učení herních činností je nutné dbát především na důslednost při jejich provádění. 
Do tréninku je možno zapojit i moderních technik, např. videozáznamu, kdy hráčky shlédnou 
svou techniku odbití a mají tak zpětnou vazbu. 

Otázka: V jakém věkovém období je možné začít s nácvikem volejbalových dovedností?

Otázka: V kterých herních činnostech české reprezentační družstvo především zaostávalo 
oproti ostatním? V čem vidíte příčinu?  

Hodnocení: Práci doporučuji k obhajobě.
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