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Diplomová práce má 92 stran a je rozdělena do pěti kapitol. Téma práce si 
diplomantka vybrala především proto, že po celou dobu bakalářského i magisterského studia 
působila v PVK Olymp Praha jako trenérka mladších žákyň a žákovské přípravky. Získala tak 
důležité praktické informace, seznámila  se s literárními a  internetovými poznatky a čerpala 
také z konzultací a rozhovorů svých kolegů v klubu i dalších klubových trenérů dětí a 
mládeže. To vše byly zdroje, které pomohly diplomantce při tvorbě a řešení zvoleného tématu
práce.

Kapitola 2.Teoretická východiska práce má rozsah 44 stran, výzkumná pak 47 stran, 
takže tématické a obsahové rozdělení je vyvážené. V teoretické části diplomantka interpretuje 
obecné poznatky i speciální - volejbalové z literatury a doplňuje je svými hráčskými a 
trenérskými poznatky. Podrobně se také zabývá barevným minivolejbalem, vývojovými 
zvláštnostmi dětí a obsahem této průpravné hry. Kladem je podrobné zpracování způsobů 
odbití používaných v kategoriích mladšího žactva a minivolejbalu.

Celkově lze konstatovat, že kapitola 2. je celá zpracována na velmi dobré úrovni a 
svědčí o schopnostech autorky pracovat s literárními a internetovými prameny.

Výzkumná část začíná stanovením a formulací cíle a úkolů práce. Jsou vyjádřeny jasně 
a srozumitelně a umožňují shrnout možné přístupy a vybrat cvičení, která odpovídají 
současným potřebám volejbalu. Diplomantka si také stanovila hypotézy. Jak a podle čeho si 
autorka tyto hypotézy stanovila  a provedla jejich formulace ? Jak lze z obecného hlediska 
objasnit a vyjádřit význam slova hypotéza ?

V kapitole metodika je uveden popis tří souborů A,B,C zahrnujících hráčky přípravek 
volejbalu PVK Olymp Praha, TJ Tatranu  Střešovice a FZŠ Brdičkova 878, Praha 5. 
K výzkumu byla použita baterie šesti testů, z nichž byly tři zaměřeny na měření pohybových 
schopností a tři na sledování volejbalových dovedností. Výběr považuji za vhodný a 
odpovídající potřebám pro splnění úkolů diplomové práce.                                                                                                  

V kapitole 3.3.4 Analýza dat není uvedeno jakými statistickými metodami byly výkony 
v testech získány a hodnoceny. Vyplývá to částečně z výsledků uvedených u každého ze tří 
souborů. Může tuto oblast (tedy konkrétně použité metody) diplomantka při obhajobě doplnit 
a charakterizovat ?

Výsledky výzkumu jsou vyjádřeny slovně, tabulkově i graficky a doplněny dílčí 
diskusí .Tvoří podrobnou a značně rozsáhlou kapitolu, která má 34 stran. Přináší tak zajímavé 
a podrobné informace o možnostech řešení tréninku v přípravkách volejbalu. Úroveň práce 
zvyšuje kapitola 4.3 Stavba tréninkové jednotky pro přípravku volejbalu umístěná na straně 
81. Jedná se v ní o metodické pokyny doplněné cvičením pro soubory A,B a C.
Závěrem lze konstatovat, že předložená práce je velmi kvalitní a plně odpovídá požadavkům 

kladeným pro tyto druhy práce. Proto ji doporučuje k obhajobě.
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