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stran textu 87 stran
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tabulky, grafy, přílohy tabulek 31 a 4 obrázky

Náročnost tématu na
úroveň

výborně velmi dobře dobře nevyhověl/a
teoretické znalosti x
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citací
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adekvátnost použitých metod x
hloubka provedené analýzy x
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formální úprava práce (text, grafy, 
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x

stylistická úroveň x
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Otázky k obhajobě: 
Zdůvodněte význam výběru daného tématu?
Jakým způsobem probíhal pilotní výzkum?
Zabývali se zvolenou problematikou zahraniční autoři?
Mohl byste objasnit svou činnost se softwarem DartFish?
Objasněte hypotézu 2?
Proč byly vybrány ke sledování družstva Brazílie, Ruska, USA a Itálie?
Vyjmenujte hlavní faktory ovlivňující rychlost nahrávka do zóny IV?
Jakým směrem se podle Vás bude ubírat vývoj nahrávání ve vrcholovém volejbalu?

Doplňující komentář k hodnocení práce:
Nemám

K práci mám následující připomínky:
Nemám

Doporučení k úpravám:
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Závěr posudku vedoucího práce:
Práce přináší některé zajímavé informace o rychlé nahrávce do krajních zón hřiště. Ukazuje,
jakou rychlostí létají nahrávky u špičkových vrcholových nahrávačů a u nahrávačů českých.
Z hlediska své kvality má výbornou úroveň. Na tento výzkum by měly navazovat práce další, které 
budou toto téma rozpracovávat více do hloubky. 
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