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Cíl práce 

 

Objektivizovat pohyb jednotlivých hráčských pozic v elitním 

volejbalovém utkání, kvantifikovat a determinovat pohyb hráčů vzhledem 

k objemu distančních vzdáleností pohybu v elitním, komparovat externí 

zatížení hráčů v utkání z hlediska absolvované distance pohybu v 

horizontální rovině 

Vedoucí diplomové práce Doc.Ing.František Zahálka, Ph.D. 

 

úroveň Náročnost tématu na 

výborně velmi dobře dobře nevyhověl/a 

teoretické znalosti   

  

X    

praktické zkušenosti X    

podkladové materiály (vstupní data) a jejich 

zpracování 

X    

 

úroveň Kritéria hodnocení práce 

výborně velmi dobře dobře nevyhověl/a 
stupeň splnění cíle práce X    
samostatnost při zpracování tématu 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 X    
formální úprava práce (text, grafy, tabulky)  X   
stylistická úroveň  X   
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 BP (tabulky, grafy, propočty apod.) 
 X   

 

Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 

 

 

Práce    je   -   není   doporučena k obhajobě  
 

Navržený klasifikační stupeň: výborně 
Do rámečku vypsat slovní hodnocení z této škály: výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl/a 
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Diplomová práce obsahuje 59 stran včetně seznamu literatury, což lze považovat za hraniční 

rozsah. Je rozdělena vyváženě na teoretickou a praktickou část a v rešerši literatury a 

teoretickém rozboru se objevuje více jak 46 výchozích prací, jak domácích, tak především 

zahraničních autorů. Přestože je teoretická část také relativně kratší (23 stran), je potřeba 

upozornit a vyzdvihnout, že zde nechybí žádná ze současných aktuálních světových studií a 

lze pozitivně hodnotit, že se autor snažil být více stručný a nesnažil se teoretickou část 

rozšiřovat o příliš obecné poznatky, aby samoúčelně zvýšil počet stran. 

 

Na práci je nutné vyzdvihnout její velmi široký záběr výsledkové části. Celá část je jasně 

vymezena, dobře metodicky a prakticky uchopena. Je patrná obrovské penzum odvedené 

práce jak při procesu vlastního získávání dat, tak při jeho zpracování, tak i při části „rafinace“ 

dat jejich dalšího zpracování. Práce přináší novátorské výsledky a naznačuje možnosti při 

hodnocení herního výkonu a aplikaci poznatků do praxe. 

Práce sice vykazuje drobné formální nedostatky v grafech a obrázcích, případně ve 

formulačních obratech, nicméně to nesnižuje v celku velmi vysokou úroveň celé práce. 

 

Přístup studenta k řešení diplomové práci i mimo ni byl velmi aktivní, samostatný a všechny 

stanovené úkoly svědomitě plnil. Stupeň hodnocení práce je výborně. 


