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Posudek oponenta bakalářské práce 

 

Matouše Budíčka 

 

Výuka florbalu na 1. stupni základní školy 

 
Přetrvávající enormní zájem dětí a mládeže o florbal, jako dobře dostupnou a přesto velmi 

hodnotnou pohybovou aktivitu zajišťuje jistě aktuálnost kvalifikační práce. Navíc angažovanost 

Matouše Budíčka, jako aktivního hráče florbalu dává předpoklady ke kvalitnímu řešení 

zvoleného tématu. 

Hlavní cíl na s.9 (tvorba příručky) bohužel neodpovídá požadavkům kladeným na cíl bakalářské 

práce. Některé dílčí cíle (č. 1,2,3,4 a10) i související problémové otázky stojí zcela mimo téma 

práce. Ze struktury práce není patrná teoretická a výzkumná část. 

Teoretická část není specifikována. Nicméně teoretickými kapitolami se autor zabývá na téměř 

třiceti stranách. Velmi podstatné procento těchto kapitol nemá žádnou nebo jen velmi 

vzdálenou souvislost s tématem a cílem práce. Stati o historii florbalu, nejvyšší soutěži, 

pohybových schopnostech i některé další jsou zcela zbytečné a zabírají místo smysluplnějším 

problémům. Velmi vhodný by byl např. rozbor a kritika zdrojů ze kterých autor čerpal či 

výsledky některých stěžejních výzkumů souvisejících se zvoleným tématem. 8 literárních titulů 

a 22 internetových odkazů je v práci většinou řádně citováno. 

Formulace 10 pracovních hypotéz odpovídá cílům práce. Jsou srozumitelné a lze je příslušnými 

metodami testovat. Výhrady mám k H 10, u které lze jen těžko stanovit co je „dostatečně 

kvalitní vybavení k výuce TV“. 

Metoda dotazníku je vhodně volena, resp. Jiná snad kromě řízeného rozhovoru prakticky 

nepřichází v úvahu. Nikde v práci jsem však dotazník nenalezl. Domnívám se, že je snad 

totožný se seznamem grafů uváděným v příloze. Pozitivem je rozsáhlý výzkumný vzorek  (lépe 

výzkumný soubor), tedy 211 žáků a 23 učitelů. 

Výsledky výzkumu  autor interpretuje na s. 44-73 pomocí komentovaných grafů. Jelikož tyto 

výsledky korespondují s cíli a hypotézami nemají opět často žádnou souvislost se zkoumaným 

problémem. Diskuze je přiměřeně rozsáhlá a reflektuje problémy související se vznikem práce. 

Dále se podrobně vyjadřuje k výsledkům testování hypotéz.  

Kapitola Závěr (lépe by bylo Závěry) je velmi stručný. Postrádám zde alespoň základní 

strukturalizaci a zjištění k jakým závěrům autor došel. Takto postavená kapitola postrádá smysl. 

Budníček jí zjevně nevěnoval náležitou pozornost. Využitelnost a přínos pro praxi je zde 

uveden jedinou nekonkrétní větou. 

Formální stránka bakalářské se převážně pohybuje v požadovaných intencích. Na několika 

místech zapříčiňuje malá jazyková obratnost obtížné porozumění textu. Na úvodní straně je 

zavádějící překlep, který nechává čtenáře na pochybách, kdo je vlastně autorem práce. Rozsah 

poněkud překračuje požadavek na tento typ práce. 

Celkově konstatuji, že předkládaná práce má mnoho nedostatků. Základní chybou je podstatné 

odchýlení o tématu (názvu) práce.  Přestože nelze práci označit za zcela zdařilou je třeba ocenit 

že autor přistupoval k její tvorbě s pílí a pečlivostí. Budíčkova bakalářská práce je nesporně  



zajímavá. Bohužel autor při jejím naplňování zůstává někdy stát v polovině cesty. Vzdor 

četným nedostatkům práci doporučuji  k obhajobě. 

                                                                                                                                                                                                

K obhajobě:  Reagujte na oponentovy výhrady. 

 

Hodnocení …………. 

 

V Praze, dne 28. 5.  2020                                      PhDr.et PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D.   

                                                                                                       oponent 

 


