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Práce je doporučena k obhajobě.
Navržený klasifikační stupeň: výborně

Do rámečku vypsat slovní hodnocení z této škály: výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl/

nevyhověl/a

Otázky k obhajobě:
1) Proč si diplomantka vybrala za zkoumaný objekt právě vrcholové hráčky ČR a jednu
ze zahraničí s hráčskou specializací nahrávačky?
2) Konstrukce vlastní metody analýzy videozáznamu vybraných sekvencí byla velmi
dobře provedena a zaměřila se na dostatečný počet sledovaných sekvencí utkání.
V čem bylo nejtěžší vycházet z analýzy k podkladům pro výběr dat zadaných do
softwarovému programu Dartfish?
3) Bylo by v budoucnosti možné použít tuto metodiku pro mládežnická družstva
například kadetské a žákovské kategorie ?

Doplňující komentář k hodnocení práce: nemám

K práci mám následující připomínky: nemám

Doporučení k úpravám: nejsou

Závěr oponentského posudku:
Předložená diplomová práce je vypracována na výborné úrovni a přináší zcela nové poznatky
z oblasti tréninku pro vrcholový, ale i výkonnostní volejbal. Bylo by vhodné na ni navázat
dalšími odborně výzkumnými pracemi, které by mohly podrobněji zkoumanou problematiku
rozšířit?

V Praze dne: 11. 9. 2014

Podpis: Doc. PhDr. Jaroslav Buchtel, CSc.

