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Diplomová práce obsahuje 66 stran + 4 obrázky, 30 tabulek a 8 grafů 

uvedených v Seznamu příloh. Při volbě tématu práce vycházel diplomant ze své 

dlouhodobé hráčské kariéry v reprezentačních družstvech juniorů i seniorů. 

Vzhledem ke svým antropologickým parametrům hrál v národním družstvu ČR 

na místě specialisty blokaře. Proto si tuto specializaci vybral jako hlavní téma 

práce a doplnil ji o specializaci univerzál.

V teoretické části autor vychází z řady literárních pramenů i poznatků 

trenérů, kteří ho řadu let vedli. Do oblasti teoretické části spadá charakteristika 

volejbalu z hlediska historie a jho vývoje, dále problematika herního výkonu a 

hráčské specializace. Podrobně je také rozvedena kapitola 1.4 „Charakteristika 

vrcholového hráče volejbalu specializace blokař a univerzál“. Při charakteristice 

vychází autor ze čtyř známých hledisek.  

Výzkumná část zahrnuje velmi dobře zpracovaný a vyjádřený cíl a úkol 

diplomové práce. Kapitola 3.2 obsahuje dvě hypotézy, které autor vytvořil a 

formuloval. 1. hypotéza je záporná, 2. hypotéza kladná, neboli jsou opačné. 

V první hypotéze se vyjadřuje názor na vztah mezi výkony blokařů, 

předpokládá, že neexistuje. 2. Hypotéza se zabývá vztahem výkonu univerzálů a 

předpokládá existenci jejich vztahů. Tyto formulace hypotéz jsou do jisté míry 

nejasné. Může je autor znovu vysvětlit a srovnat ?  

V kapitole 3.3 „Metodika výzkumu“ diplomant upozorňuje na nedostatek 

literárních pramenů zabývajících se výzkumem hráčských specializací. S tímto 

tvrzením příliš nesouhlasím. Na našem oddělení bylo vypracováno12 

diplomových prací zabývajících se touto problematiku. Také já jsem publikoval 

v posledních třech létech čtyři příspěvky zabývající se specializací funkcí 

v tréninku mládeže a dosti obsáhlý článek o specializaci v tréninku vybraných 

sportovních her autorů Buchtela, Kočíba a Tůmy vyjde letošního roku 

2013v anglickém jazyce v časopisu Acta Universitatis Carolinae 

KINANTROPOLOGICA.



Výsledky výzkumu jsou podloženy vhodnými statistickými metodami, na 

jejichž výběru spolupracoval diplomat se specialisty z oboru statistiky. Metody 

tak přinášejí matematicky přesné a statisticky významné závislosti zjišťovaných 

vztahů. Výsledky jsou vyjádřeny přesně graficky a doplněny fundovanou 

odbornou diskusí.  Týkají se grafů 1 – 8. Vhodné je zařazení podkapitoly 3.7.5 

tykající se vztahu statistického a věcného významu. Vysvětlení vztahu není zde 

příliš jasné. Může autor vysvětlit jasněji a srozumitelněji vztah těchto dvou 

významů?

Závěrem lze říci, že předložená diplomová práce má výbornou úroveň a 

přináší konkrétní vědecky prokázané informace z oblasti dvou náročných 

specializací ve vrcholovém volejbalu. Svou úrovní plně odpovídá požadavkům 

kladeným v současné době na tyto práce i v jiných vysokých školách. Proto ji 

doporučuji k obhajobě.

V Praze 6.5.2013                                              doc. PhDr. Jaroslav Buchtel,CSc.
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