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Posudek vedoucího práce:

Diplomová práce studentky Alžběty Valtové s názvem „Vzájemné vztahy mezi výškovými, 
skokanskými a rychlostně-obratnostními parametry u starších žákyň volejbalu„ obsahuje 94 stran 
psaného textu s tabulkami, grafy a 5 přílohami. 
V teoretické části provedla diplomantka výstižně rešerši odborné literatury dotýkající se dané 
problematiky.  
Jednalo se konkrétně o kapitoly zabývající se charakteristikou volejbalu, vertikálním výskokem ve 
volejbale, pohybovými schopnostmi a jejich rozvojem, vývojovými zákonitostmi a sportovní 
přípravou mládeže, identifikací talentů ve volejbale a motorickými testy.
Cílem práce bylo zjistit a vyhodnotit vzájemné vztahy mezi výškovými, skokanskými a 
rychlostně-obratnostními parametry u starších žákyň volejbalu v letech 2008 až 2012. 
Ke splnění cíle bylo realizováno sedm postupných úkolů. Vhodně byly stanoveny tři 
hypotézy:
1) Většina z výběru 20 nejvyšších hráček v jednotlivých letech 2008 – 2012 nebude 
dosahovat nadprůměrných hodnot absolutního výskoku po smečařském rozběhu vůči celé 
skupině měřených hráček v daném roce.                                                                                                                        
2) Většina z výběru 20 nejvyšších hráček v jednotlivých letech 2008 – 2012 nebude 
dosahovat nadprůměrných hodnot při měření rychlostně-obratnostního testu, tzv. K-testu, vůči 
celé skupině měřených hráček v daném roce.                                                                                                             
3) Většina z výběru 20 v K-testu nejlepších hráček v jednotlivých letech 2008 – 2012 bude 
dosahovat nadprůměrných hodnot absolutního výskoku po smečařském rozběhu vůči celé 
skupině měřených hráček v daném roce a zároveň se většina z nich nebude vyskytovat mezi 
vybranými 20 nejvyššími hráčkami v daném roce. 
Výzkumný soubor tvořily hráčky výběru nejlepších hráček volejbalu ve věku 11 – 15 let, které 
se zúčastnily v letech 2008 – 2012 každoročního volejbalového turnaje, Memoriálu Ing. Milana 
Kafky. 
Pro zpracování a vyhodnocení vyhledaných údajů z výsledků standardizovaných testů pro 
volejbal v jednotlivých letech i celkově byla použita metoda komparace (porovnávání) dat, dále 
byly použity základní matematicko-statistické metody (aritmetický průměr, směrodatná odchylka, 
maximum, minimum, variační rozpětí, T-body, McCallovo kritérium). Vyhodnocení bylo 
přehledně provedeno formou grafů a slovního hodnocení. 
Z hlediska výsledků u výběru 20 nejvyšších hráček v jednotlivých letech se nepotvrdilo, že by 
většina nedosahovala nadprůměrných hodnot absolutního výskoku po smečařském rozběhu, 
naopak se potvrdilo, že většina nedosahovala nadprůměrných hodnot při měření rychlostně-
obratnostního testu, tzv. K-testu, vůči celé skupině měřených hráček v daném roce. Dále se 
potvrdilo, že většina z výběru 20 v K-testu nejlepších hráček v jednotlivých letech 2008 – 2012 
bude dosahovat nadprůměrných hodnot absolutního výskoku po smečařském rozběhu vůči celé 
skupině měřených hráček v daném roce a zároveň se většina z nich nebude vyskytovat mezi 
vybranými 20 nejvyššími hráčkami v daném roce. 
V závěru je podáno velmi zajímavé doporučení autorky pro trenérskou praxi. Doporučuje, aby 
trenéři po svých mladých svěřencích nevyžadovali jen dosahování momentálních výher za každou 
cenu, ale měli na paměti jejich další herní růst směrem do budoucnosti. Je nutné uvědomit si, na 
kolika různých faktorech výkon hráčky souvisí. Každý jedinec totiž nemusí splňovat ideální míry, 
když má jiné vlastnosti a schopnosti, kterými svůj hendikep může nahradit.

Otázka: Jaký vliv či souvislost má u hráčů-ek úspěšnost v testech na úspěšnost v herním 



výkonu?

Otázka: Jaké vlivy mohou způsobit zkreslení získaných výsledků?  

Hodnocení: Práce splňuje kritéria na ni kladené a doporučuji ji tedy k obhajobě.
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