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Rozsah práce:

- předložená práce obsahuje 202 stran vlastního souvislého textu, 478 tabulek, 3 grafy, 
a 3 přílohy, chybí jejich seznamy v závěru práce

- její rozsah je vysoce nadstandardní

Téma práce:

- je přínosné vzhledem k možné další využitelnosti v trenérské praxi, ovšem poněkud 
méně aktuální vzhledem k časové prodlevě a současně proběhlé již další letní 
olympiádě a bohužel i faktu, že tento turnaj ještě probíhal za tzv. „starých 
volejbalových pravidel“ – podstatná změna v pravidlech byla uvedena v platnost 
v roce následujícím - 2009 – tato zmínka v textu chybí; na druhé straně vysoce časově 
náročná práce po stránce přípravy a zpracování

Použitá literatura:

- je aktuální, vztahující se k tématu
- celkem je uvedeno 31 různých zdrojů, včetně jedné bakalářské práce bez uvedení 

jejího názvu

Formální stránka:

- struktura práce je členěna do 6 hlavních kapitol, vzhledem k výčtu statistických údajů 
je vysoce nadstandardní část výsledného pozorování a jeho hodnocení

- po stránce jazykové, stylistické a gramatické je práce v souladu s požadavky 
s drobnou výhradou k užívání slengové volejbalové terminologie v odborném textu

- statistické zpracování výsledků je téměř předimenzované, vzhledem k velkému 
rozsahu sledovaných jevů (viz např. již zmiňovaný výčet 478 tabulek, které jsou 
součástí textu, nikoli v přílohách bez seznamu v závěru); některá čísla tabulek a zdrojů 
nenavazují



Obsahová stránka: 

- práce se zabývá volejbalem, coby sportovní hrou na světové úrovni – analýzou 
vybraných výkonů jednotlivců, ale i kolektivů v konkrétním olympijském turnaji

- obsahem práce je teoretické zpracování poznatků z oblasti volejbalu, včetně historie a 
úspěchů ženského olympijského volejbalu , přiblížení organizace olympijského turnaje 
v Pekingu s postupovým klíčem; 

- část výzkumná zahrnuje zejména analýzu videozáznamu vybraných utkání, seznámení 
se systémem vyhodnocení autorova pozorování a komentovanými záznamy 
posuzovaných herních činností jednotlivce, ale i týmových výsledků sumarizovaných 
v dílčích tabulkách

- z práce je patrná praktická volejbalová zkušenost a vysoká zainteresovanost samotné 
autorky - hráčky

Celkové hodnocení:

- práce je zpracována v odpovídající formě a nadstandardním obsahu, cíle a úkoly byly 
splněny, závěry jsou někdy i překvapivé, bylo by zajímavé jejich porovnání s výsledky 
aktuální olympiády, která již byla posuzována dle zmiňovaných revolučních 
volejbalových pravidel

- autorka si stanovila vysoký počet sledovaných jevů, které vzhledem k široké škále, 
volejbalových možností lze akceptovat a ocenit tak časovou náročnost při vlastním 
zpracování

Doporučuji k obhajobě.

Otázky vyžadující doplnění u obhajoby:

Které ze zmiňovaných „nových pravidel“ by mohlo ovlivnit tehdejší výsledky a jak?
Projevila odborná volejbalová veřejnost zájem o poznatky z této práce, využíváte je nějak 
konkrétně ve vašem volejbalovém týmu?

V Praze 2. srpna 2012     Mgr. Gabriela Jahodová




