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Práci tvoří 48 stran + přílohy. Využívá se 21 zdrojů (literární i internetové). Abstrakt je 
informativní. Teoretická část je pro účely dobře zpracována, doprovázena ilustrativními 
obrázky. Drobné gramatické chyby např. s 19 chybí tečka za poslední větou. Strike zóna vs. 
strike zona. Tento termín by bylo vhodné dát do uvozovek. S. 13-16 citace by měla být 
součástí věty, u přímé citace chybí strana. Cíl práce je jasně stanoven, jej jím pouze první 
věta. Bez vědeckých otázek a hypotéz. Metody jsou dobře popsány, ale mohlo by zde být více 
informací ohledně měřících procedur a vyhodnocení dat (např. jaké bylo pořadí odpalů 
nejprve nadhoz či nahrávací stroj, post-hoc testy atd). Informace o rychlostech nadhozů patří 
do výsledkové části.  

Výsledky jsou přehledně shrnuty a názorně ukázány v tabulkách. Tab. 9. Stroj -  myšleno 
nejspíš nadhazovací stroj. V tab. 10 by mohlo být uvedeno, že se jedná o hodnoty p. S. 40 
pravděpodobně jiná velikost písma v části textu a jednotně používat počet desetinných míst. 
Výsledek F testu a post-hoc testů bych zařadil do výsledků. Diskuse má formu diskuse, není 
to jen popis výsledků, což u těchto prací bývá bohužel časté, tudíž je to pozitivum. Avšak 
drobné chyby se občas vyskytují – např. citace není součástí věty, někde chybějící mezery (po 
jednotkách rychlosti a výšky…). Závěr shrnuje práci, některé jeho části by se hodily být spíše 
v diskusi, jelikož jsou trochu spekulativní. Doporučení do praxe je na základě výsledků a 
měřících procedur na zvážení. 

Přes drobné gramatické chyby a výše zmíněné chybějící (preciznost) je práce velice dobře 
zpracována. Autor prokázal způsobilost řešit problém komplexně i schopnost sestavit 
přehledný čtivý text přinášející zajímavé informace k danému tématu. Pozitivně hodnotím 
především přínos práce pro daný obor. Práci doporučuji k obhajobě s hodnocením výborně. 

 

Doplňující otázky: 

Jaká byla přesná procedura měření - pořadí odpalů? 

Jiný průměr rychlosti u nadhazovače a nahrávacího stroje, mohlo to nějak ovlivnit výsledky? 

Jaká jsou pozitiva nahrávacího stroje v tréninku? 
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