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Doplňující komentář k hodnocení práce: 

 

Diplomová práce je zpracována na 67 stranách textu, je členěna do 8 kapitol a doplněna 1 

přílohou. Hlavním cílem práce byla analýza hodu vrchním obloukem a ovlivnění jeho rychlosti 

prostřednictvím změněných podmínek. Proměna podmínek byla nastavena jako změna vzdálenosti 

– hod z 2 m a hod z 18 m (dle pravidel stanovená vzdálenost mezi metami), dále hod bez míření na 

specifický bod/ hod mířený na spoluhráčku a hody bez předchozího využití jiné obranné 



dovednosti/ hody po předchozím chycení míče ze vzduchu a chycením míče sebraného po simulaci 

odpalu zemi. 

Z teoretického hlediska je DP zpracována dostatečně, mohla by obsahovat o něco více 

aktuálních zahraničních článků, s kterými by bylo dobré vlastní výsledky diskutovat. Po stručném 

úvodu následuje představení softballu (historie, pravidla, herní dovednosti, fyziologické zatížení), 

vývojové zákonitosti dětí a mládeže, sportovní výkon a struktura. Následuje pregnantně definovaný 

cíl práce a její úkoly, stanovení 3 hypotéz, dále pak metodologická část, ve které autorka popisuje 

použité metody, charakteristiku souboru – vše v dostatečném rozsahu i obsahu. 

Oceňuji výběr nástrojů, pomocí kterých byl projekt realizován - kinematická analýza 2D 

(program Dartfish), především pak statistické zpracování – jenofaktorová analýza rozptylu, kdy 

rozdíly naměřených rychlostí mezi jednotlivými modifikacemi hodů a zároveň mezi skupinami 

softballových hráček dle věkových kategorií byly porovnány právě pomocí ANOVY. Část závěr 

logicky ukončuje práci a autorka konstatuje potvrzení či zamítnutí hypotéz a navrhuje řešení do 

praxe  

Citovaná literatura obsahuje celkem 40 zdrojů, z toho 13 citací zahraniční literatury.  

 

Práce splňuje požadavky kladené na diplomové práce a doporučuji ji k obhajobě. 

 

Otázky k obhajobě:  

1. Jakým způsobem byli vybráni probandi do výzkumu? O jaký výběr se jedná? 

2. Udělala byste zpětně při výzkumu něco jinak? 
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