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Diplomová práce obsahuje 95 stran a 5 příloh o rozsahu 27 stran. V práci chybí 
seznam příloh a stránky příloh začínají číslem 95 a dále čísla stránek chybí. Proč ? Další 
dotaz: Proč jste zařadila všechny záznamy testů z pěti let účastnic Memoriálu F. Kafky do 
příloh ? Bylo tak uvedeno velké číslo sledovaných hráček. Vy jste však utvořila soubor 
sledovaných probantů – hráček pouze z dvaceti nejlepších hráček podle pořadí stanoveného 
T-testem a další jste nebrala v úvahu. Proč ?Toto jsou otázky patřící do kapitoly Metodika 
práce, ale je vhodné zeptat se na Vaše důvody těchto skutečností již nyní.

Rozložení obsahové práce považuji za správné a rovnoměrné – Teoretická východiska 
– 30 stran, Výzkumná část 50 stran. V kap.Charakteristika volejbalu vycházíte ze starších 
literárních pramenů, které neinformují o současných tendencích současného vrcholového 
volejbalu seniorů i mládeže, případně dětí. Můžete mi tyto kategorie stručně charakterizovat a 
srovnat se stejnými parametry především v TETA oblasti s Evropu a světovými družstvy ?

Na straně 12 kap. 2.2. se zmiňujete o psychických předpokladech a to spíše 
z obecného pohledu. Můžete mi určit a charakterizovat psychické faktory v současném 
volejbalu vrcholové úrovně ? Které to jsou a jaká je jejich úloha v tréninku i v utkání ?
Str. 13 – výskok odrazem z jedné nohy. Vyskytuje se dnes ve světovém volejbalu i u nás ? 
S jakou četností a u jakých kategorií – především mužů či žen ? Jak je to s mládežnickými 
kategoriemi ? Str. 16 až 17 uvádí průměrné, maximální a minimální naměřené výsledky  
z testování výskoku z jedné nohy juniorských reprezentantů v USA. Existuje toto testování 
výskoku z jedné nohy i u nás ? Pokud ano, můžete oba výsledky porovnat ?

V kap. 2.4. jsou popisovány pohybové schopnosti z obecného hlediska, především 
z publikací Dovalila. Tento popis zahrnuje 12 stran  a o volejbalu se píše z tohoto pohledu 
pouze na dvou stranách. Proč se tak málo zabýváte konkretizací tohoto problému na 
volejbalové podmínky ?

V kap. 2.5.1 na str. 24 Vývoj mládeže píšete o tom, že mladší školní věk zahrnuje děti 
v období 6 až 11 let. Patří tam i minivolejbal propagovaný a rozvíjený u nás v posledních 
létech ? Kap. 2.5.2 str. 27 až 32 je zpracována na velmi dobré úrovni, odborně a 
v dostatečném obsahu. 

Kap 2.6 nese název identifikace talentů ve volejbalu. Co znamená slovo identifikace ? 
Hodí se do nadpisu této kapitoly ? Znamená identifikace totéž, co ověření , určení ? Nyní ke 
kapitole 2.7 Motorické testy. Jejich výběr i popis považuji za odpovídající. Cíl a úkoly práce 
jsou vhodně formulovány a zvoleny. Výjimku činí úkol 4. O tomto problém píši již v úvodu 
posudku. Proč a z jakých důvodů jste vybral právě 20 nejvyšších a právě v K-testu 
nejrychlejších dívek ? Proč ne jiné ?

V kap. 4.4. se zabýváte matematicko-statistickým zpracováním získaných informací.. 
S ním se vynořuje otázka, zda testy, které jste převzala od ČVS byly prověřeny, to znamená 
byla-li zjišťována jejich validita, spolehlivost atd. Výsledky jsou dobře zpracovány především 



tabulkově a graficky, každý rok je pak velmi stručně charakterizován (od roku 2008 až do 
2012).

Odborná pětistránková diskuse vychází především ze vzájemného hodnocení výsledků 
mezi sledovanými pěti roky a méně pak mezi jednotlivými hráčkami mezi s sebou 

V závěrech je obsaženo stručné hodnocení výsledků, chybí však vyjádření ke třem 
hypotézám (zda byly prokázány či ne, zda pouze částečně atp.) Toto vyjádření by přispělo ke 
zvýšení úrovně diplomové práce a nemělo by chybět v závěrech jakékoliv jiné práce.

Celkově mohu konstatovat, že předložená práce má velmi dobrou úroveň a splňuje 
požadavky kladené na úroveň diplomových prací. Dostatečný a správně citovaný je i seznam 
literatury. Předpokládám, že diplomantka uspokojivě zodpoví dotazy a připomínky oponenta,  
vedoucího práce i celé tříčlenné komise ve veřejné diskusi na závěr obhajoby. Z těchto 
důvodů doporučuji práci k obhajobě
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