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Posudek oponenta:
Diplomová práce studenta Bc. Jana Ulče s názvem „Analýza nahrávky ve vybraných utkáních
volejbalu ligy Mistrů 2009–2010“ obsahuje 104 stran psaného textu doplněného grafy a
tabulkami.
Seznam použité literatury obsahuje 44 převážně českých odborných publikací.
Teoretická část je zpracována velmi podrobně. Jejím obsahem jsou především kapitoly
zabývající se herním výkonem hráče v utkání a podrobnou charakteristikou herní činností
jednotlivce – nahrávkou.
Tato část však obsahuje řadu drobných nepřesností.
Otázky:
- vysvětlete formulaci – volejbal řadíme mezi rychlostně-silové sporty (strana 22).
- strana 23 druhý odstavec, jaký má význam jeho zařazení do textu v rámci srozumitelnosti.
- je koordinační schopnost – herní činnost (strana 24).
- bez vysvětlení o změně charakteru hry především v posledních letech má význam zařazení
informací o výzkumu zabývajícího se vnějším zatížením nahrávače prováděném v roce 1983–4
Messelmanim, Slupským (strana 24) zavádějící charakter.
- objasněte nesrozumitelnosti textu na straně 25.
Cílem práce byla analýza specializované činnosti nahrávače (nahrávky) u vybraných pěti
vrcholových nahrávačů. Konkrétně se jednalo o sledování kvality nahrávky, její četnosti do
určitých zón a druh nahrávky ze dvou rozdílných kvalit přihrávky. Dále pak rozložením
nahrávek do prvního sledu a jejich kvalitou.
Formulace uvedeného cíle v diplomové práci je příliš rozsáhlá. Řada informací v něm
obsaženém patří do jiných kapitol.
Zkoumaný souboru je popsán vyčerpávajícím způsobem.
Časový harmonogram výzkumu a tvorbu vědecké otázky je třeba u obhajoby objasnit.
Na jakém podkladě byly vytvořeny stanovené hypotézy?
Při tvorbě hodnotících škál se vycházelo z jakých předpokladů?
Výsledková část je názorně a jasně zpracována. V diskuzi jsou vhodně okomentovány získané
výsledky (vyjádření k stanoveným hypotézám). V závěru jsou pak stručně shrnuty výsledky a
podáno doporučení pro tréninkovou praxi.
Závěr: Práce je zpracována na velmi dobré úrovni. Přináší řadu velmi zajímavých podnětů pro
tréninkovou praxi. Některé získané výsledky bych doporučil publikovat.
Hodnocení: Doporučuji ji k obhajobě.
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