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1. Aktuálnost tématu, obsahová struktura práce, formulace
problému a cíle práce.
Diplomantka si zvolila velmi aktuální téma současného moderního volejbalu,
které představují herní kombinace nahrávače s nejčastěji útočícím hráčem
útokem tzv. prvního sledu. V moderním volejbale je vyvíjen tlak na zrychlení
útoku tak, aby proti němu nebylo možno postavit víceblok. Tento typ útoků
nejčastěji realizují právě nahrávač a blokař. Dále je kladen důraz na zapojení
hráče zadní řady do kombinace na signál. Struktura diplomové práce odpovídá
požadavkům na ni kladeným. Formulace cílů vyplývá z vhodně formulovaných
vědeckých otázek problému.
2. Úroveň teoretické části, komplexnost analýzy zkoumaného problému,
kvalita práce s literaturou (odkazy, citace, počet a druhy využitých
informačních zdrojů apod.).
Teoretická část je zpracována velmi pečlivě a vytváří dobré předpoklady pro
úspěšnou realizaci výzkumné části. Autorka zvolila vhodné řazení jednotlivých
částí teoretické přípravy a zbytečně se neutápí v nadbytečných informacích typu
historie volejbalu a jeho pravidel. Možná, že šlo vypustit i část 3.2, jinak je
nutno podotknout, že autorka správně využívá citací a pracuje s dostatečným
množstvím informačních zdrojů.
3. Formulace hypotéz, jejich provázanost na problémy a cíle práce.
Autorka diplomové práce si stanovila 6 pracovních hypotéz, které plně
korespondují s problémovými otázkami a vycházejí z formulace cílů práce.
4. Metody testování hypotéz, jejich vhodnost a logika postupu práce.
Základní metodou testování hypotéz je pozorování záznamů 10 utkání závěrečné
části Uniqa extraligy žen u týmů VK Agel Prostějov a PVK Olymp Praha.
Výsledky pozorování autorka zaznamenávala čárkovací metodou, vyhodnocení
úspěšnosti provedla procentuálním vyjádřením. Výsledky pozorování jsou
vhodně prezentovány v tabulkách s legendou a popisem, celkové výsledky jsou
doplněny grafickým vyjádřením. Logika postupu práce vychází z potřeb splnění
cílů práce.

5. Úroveň analýzy a interpretace výsledků (statistické zpracování,
přehlednost výsledků, grafů, tabulek aj.), zaměření a úroveň diskuse.
Způsob realizace výzkumu i interpretace výsledků plně odpovídají požadavkům
kladeným na diplomovou práci. Autorka zvolila vhodný způsob záznamu
sledovaných informací, výsledky vhodně uvedla v tabulkách a celkové i
graficky znázornila. Diskuse je věcná, vztažena je k verifikaci hypotéz, ale
považuji ji za stručnou.
6. Formulace závěrů (přiměřenost, jasnost, konkrétnost, stručnost,
vazba na problém, cíl a hypotézy), přínos a využití výsledků.
Závěry diplomové práce jsou formulovány stručně, věcně a jsou strukturované.
Vycházejí z formulace cílů práce a plně korespondují s otázkami problému i
hypotézami. Autorka zde také nastiňuje možnosti dalšího využití práce.
7. Formální stránka práce (jazyková a stylistická úroveň, úprava. přehlednost
textu, dodržení norem rozsahu práce, bibliografické citace apod.).
Diplomová práce po formální i obsahové stránce splňuje požadavky na ni
kladené. Stylistická úroveň práce je průměrná, autorka pracovala s dostatečným
množstvím informačních zdrojů a náležitě je v textu cituje. Slabinou práce je
výskyt jazykových a gramatických chyb typu hrané – hranné, odlákání
soupeřova bloků apod.
8. Celkové hodnocení práce (přehled, přístup a samostatnost autora
při zpracování, jeho informovanost o metodologii vědecké práce apod.).
Celkově hodnotím práci, především z důvodu jejího obsahu, jako velmi
zdařilou. Autorka pracovala samostatně, dbala veškerých připomínek vedoucího
práce a prokázala velmi dobrou znalost metodologie vědecké práce. Práci by
bylo vhodné poskytnout sledovaným týmům pro zpětnou vazbu použití
kombinací na signál nahrávače a blokaře, případně i pro možnost inovace
hraných kombinací.
Práci k obhajobě doporučuji.
Návrh klasifikace:
Otázky k obhajobě: 1) V čem spatřujete příčinu, že v ženských týmech
převažují útoky z kraje sítě?
2) Je zadní blokař nejčastěji útočícím hráčem z pole?
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