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Autorka si téma své diplomové práce zvolila na základě svého dlouholetého zájmu o 
volejbal. Protože je jakožto aktivní hráčka na velmi dobré úrovni seznámena s herními 
kombinacemi a systémy všech herních úrovní, položila si otázku, jak jejich využívání souvisí s 
vývojem pravidel volejbalu. Pro svůj výzkum se zaměřila především na období od roku 1950 až po 
současnost. 

Formulace problému práce a z něj vyplývajícího cíle plně odpovídá potřebám řešení tématu.
Vhodná a logická je i formulace dílčích cílů diplomové práce.

Teoretická část práce je přehledná, jednotlivé kapitoly obsahově na sebe navazují a celkově 
tak vytváří dobrý předpoklad pro úspěšnou realizaci výzkumu. Fakt, že tato část práce obsahuje i 
přehled nejdůležitějších obsahových změn pravidel volejbalu v návaznosti na sebe v pořadí po 
jednotlivých rocích vydání, potvrzuje skutečnost pečlivého a svědomitého přístupu k řešení 
diplomového úkolu. Podrobně je zpracována i systematika volejbalu včetně útočných herních 
kombinací na signál, respektive herních kombinací plnících převážně úkoly obrany, včetně jejich 
grafického značení. Vyčerpávajícím způsobem je zpracován též přehled herních systémů. Za 
nedostatek považuji umístění některých názvů kapitol, respektive názvu obrázku, na konec stran.

Formulace hypotéz koresponduje s cílem práce, vhodně jsou formulovány i úkoly, jen bych 
je zařadil před teoretickou část práce. Použité výzkumné metody považuji za přiměřené. 

Způsob interpretace výsledků výzkumu, jejich grafické vyjádření i statistické zpracování, 
plně odpovídají potřebám diplomové práce. Tabulkové uspořádání výsledků výzkumu při rozborech 
jednotlivých utkání je přehledné a snadno porovnatelné.

Diskuse je věcná a logická, vztahuje se k formulaci pracovních hypotéz a poskytuje dostatek 
informací o jejich platnosti. Závěry jsou konkrétní, pouze bych vypustil opakování části prvního 
závěru v bodě 4. Práce je doplněna třemi přílohami. Autorka v práci vhodně používá citací odborné 
literatury, po celou dobu zpracovávání diplomového úkolu pravidelně konzultovala s vedoucím 
práce a dbala veškerých jeho připomínek.. Při zpracovávání diplomové práce pracovala s 
dostatečným množstvím odborné literatury.

Po obsahové i formální stránce diplomová práce splňuje veškeré požadavky na ni kladené.
Proto ji doporučuji k obhajobě.

Hodnocení: 

Otázka: Která ze všech jmenovaných změn pravidel podle Vás nejvíce ovlivnila charakter     
  volejbalové hry?

V Brandýse nad Labem 6. 1. 2011 PaedDr. Ladislav Pokorný
          

              
     


