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Autor si téma své bakalá ské práce zvolil na základ  svého dlouholetého zájmu oř ě  
volejbal v pozici hrá e a funkcioná e na regionální úrovni. Tato dlouholetá zkušenostč ř  
výraznou m rou ovliv uje odbornou úrove  práce.ě ň ň

Cíl bakalá ské práce je p im en  formulován a autor volí vhodné metody kř ř ěř ě  jeho 
realizaci. Teoretická ást je zpracována velmi pe liv  a vytvá í dobré p edpoklady proč č ě ř ř  
realizaci cíle práce.

Výzkumná ást je uvozena formulací hypotéz, které jsou vztaženy kč  jednotlivým 
herním specializacím ve volejbale. Následuje metodologie výzkumu, která pln  odpovídáě  
pot ebám práce.ř

Výsledky výzkumu jsou vhodn  interpretovány op t ve vztahu somatotypu aě ě  
volejbalových herních inností vč  závislosti na herní specializaci. Op t tuto ást práceě č  
hodnotím velmi pozitivn .ě

V Diskuzi se autor v jednotlivých oddílech v novaných herním specializacímě  
vyjad uje kř  vyhodnocení výsledk  výzkumu ve vztahu ků  pracovním hypotézám. Zárove  zdeň  
porovnává výsledky svého výzkumu s výsledky výzkumu z roku 1972.

Záv ry jsou stru né, v cné a konkrétní. Potvrzují spln ní cíle práce. Sou ástí záv r  jeě č ě ě č ě ů  
nastín ní možností využití bakalá ské práce volejbalovou ve ejností.ě ř ř

Autor bakalá ské práce pracoval sř  dostate ným množstvím informa ních zdroj  ač č ů  
správn  je vě  práci cituje. Práce je dopln na vhodnými p ílohami. ě ř

Po obsahové i formální stránce bakalá ská práce spl uje požadavky na ni kladené.ř ň  
Proto ji doporu uji kč  obhajob . ě

Hodnocení:

Otázky: V em vidíte p í inu absence herní specializace libero ve volejbalových týmech nač ř č  
regionální úrovni?
               Pro  se na n kolika herních postech vyskytují vč ě  regionálních volejbalových 
sout žích hrá i sě č  vyšší endomorfní komponentou somatotypu?
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