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Téma práce Analýza rychlosti letu míče u nahrávek vrcholových hráčů volejbalu

Cíl práce
Porovnání světových týmů a družstva České volejbalové 
reprezentace z pohledu rychlosti letu míče, četnosti nahrávky a 
úspěšnosti útoku.

Vedoucí bakalářské práce Rostislav Vorálek
Oponent bakalářské práce Jaroslav Buchtel

Rozsah práce
stran textu 74
literárních pramenů (cizojazyčných) 5

tabulky, grafy, přílohy 16

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

?

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

x

stylistická úroveň x
nároky BP na podkladové materiály,
konzultace, průzkumy

x 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.

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



Otázky k obhajobě:
1) Ke kapitole 3.2 Nahrávka. Kterým druhem nahrávek z uvedených v diplomové práci se 

vyznačuje současný vrcholový volejbal s perspektivou jeho rozvoje v budoucích létech?

2) Jak ovlivňuje nahrávka a její rychlost a četnost úspěšnost útoku? Co míní diplomant 
úspěšností útoku?

3) Proč se na straně 32 – 34 zabývá DP Útočně obrannými a dále potom obrannými  
kombinacemi, když je hlavním předmětem práce nahrávka? Je toto pojmenování typické  
pro  současný i budoucí volejbal?

4) Cíl a úkoly práce jsou dobře formulovány a popsány. Jasné však nejsou obě hypotézy. 
Především formulace druhé je velmi diskutabilní a nejasná ve vztahu ke hře. Je třeba 
formulaci obou hypotéz vysvětlit při obhajobě.

Doplňující komentář k hodnocení práce:
Diplomová práce má velmi dobrou úroveň a zabývá se specifickou problematikou pro vrcholový 
volejbal nejen mužů i žen. V tom je velký přínos pro tréninkovou práci ve vrcholovém, ale i 
výkonnostním volejbalu.

K práci mám následující připomínky: nemám

Doporučení k úpravám: nejsou

Závěr oponentského posudku:

Diplomová práce jednoznačně splňuje podmínky kladené na tento o druh prací.

V Praze dne: 11 .9. 2014 Podpis: doc. PhDr. Jaroslav Buchtel,CSc.


