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Téma práce
Analýza a význam vybraných herních činností jednotlivce bez míče 
u specializace nahrávačka

Cíl práce

Cílem práce je rozbor vybraných individuálních činností 
nahrávačky bez míče, převážně z oblasti útoku a částečně z
obrany pomocí analytického softwarového programu 
DartFish.

Vedoucí diplomové práce Doc. PhDr. Jaroslav Buchtel, CSc.
Oponent diplomové práce PhDr. Rostislav Vorálek, Ph.D.

Rozsah práce
stran textu 57 stran
literárních pramenů (cizojazyčných) 27 literárních pramenů

tabulky, grafy, přílohy tabulek 12 a 4 obrázky

Náročnost tématu na
úroveň

výborně velmi dobře dobře nevyhověl/a
teoretické znalosti x
praktické zkušenosti x
podkladové materiály (vstupní data) a 
jejich zpracování

x

Kritéria hodnocení práce
úroveň

výborně
velmi 
dobře

dobře nevyhověl/a

stupeň splnění cíle práce x
logická stavba práce x
práce s českou literaturou včetně citací x
práce se zahraniční literaturou včetně 
citací

x

adekvátnost použitých metod x
hloubka provedené analýzy x
stupeň realizovatelnosti řešení
formální úprava práce (text, grafy, 
tabulky)

x

stylistická úroveň
nároky DP na podkladové materiály,
konzultace, průzkumy

x

použití analýz, matem. statistických a 
jiných metod, komparací apod.

x

využitelnost námětů, návrhů a 
doporučení k řešení problému

x

obsah a relevantnost příloh v textu či 
příl. části DP (tabulky, grafy, propočty 
apod.)

x

Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x

Práce je doporučena k obhajobě: Ano

Navržený klasifikační stupeň: Velmi dobře



Otázky k obhajobě: 
1. Studovala jste také zahraniční literaturu, nebo především českou a slovenskou? Jaký 

pohled mají na zvolenou problematiku zahraniční autoři?
           Příklady publikací:
          Palao, J. M., Santos, J. A., Urena, A., 2005, The effect of the seter position on the      
          spike in volleyball. Journal of Human Movement Studies. 48(1), 25-40
        Mesquita, I., & Graça, A. (2002). Probing the strategic knowledge of an elite volleyball 
         setter: A case study. International Journal of Volleyball Research, 5(1), 13-17.

2. Objasněte svou činnost se softwarem DartFish při analýze vybraných ukazatelů?
3. Jaké druhy přesunů, ať již směrem k nahrávce či po nahrávce, se nejčastěji používaly?
4. Jaké doporučení je možné ze získaných výsledků podat, a to jak pro tréninkovou praxi, tak 

pro případné další zkoumání?

Doplňující komentář k hodnocení práce:
Nemám

K práci mám následující připomínky:
Připomínky mám k rozsahu práce a požadovanému počtu citací.

Stanovené požadavky na rozsah a citace:
a) bakalářská práce
Doporučený rozsah: 40–60 stran (bez příloh)
Minimální požadovaný počet citací: 20 (z toho minimálně 3 cizojazyčné)
b) diplomová práce
Doporučený rozsah: 60–80 stran (bez příloh)
Minimální požadovaný počet citací: 40 (z toho minimálně 6 cizojazyčných)

Doporučení k úpravám:
Nemám

Závěr oponentského posudku:
Práce přináší některé zajímavé informace o vybraných herních dovednostech jednotlivce u 
specializace nahrávačka ve vrcholovém volejbale žen. Zpracována je na velmi dobré úrovni.
Z hlediska kvality práce a získaných výsledků je jen škoda, že práce nebyla podrobněji 
rozpracována.

V Praze dne: 19. 9. 2014 PhDr. Rostislav Vorálek, Ph.D.
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