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Téma práce 
Výuka volejbalu v hodinách tělesné výchovy na základních a 

středních školách. 

Cíl práce 

 

Cíl byl zaměřen na průzkum znalostí a zkušeností žáků ze 

základních a středních škol o sportovní hře volejbalu. Dílčím 

cílem bylo zjistit, jakým způsobem pedagogové vyučují 

volejbal v hodinách tělesné výchovy na základních a středních 

školách. 
Vedoucí bakalářské práce PhDr. Rostislav Vorálek, Ph.D. 

Oponent bakalářské práce Mgr. Tomáš Kočíb 
 

Rozsah práce   

stran textu 77 stran psaného textu s přílohami 

literárních pramenů (cizojazyčných) 27 citovaných publikací 

tabulky, grafy, obrázky 3 tabulky, 21 grafů, 2 obrázky a 4 schémata 
 

Náročnost tématu na 
úroveň 

výborně velmi dobře dobře nevyhověl/a 

teoretické znalosti x    

praktické zkušenosti  x   

podkladové materiály (vstupní data) a 

jejich zpracování 
  x  

 

Kritéria hodnocení práce 

úroveň 

výborně 
velmi 

dobře 
dobře nevyhověl/a 

stupeň splnění cíle práce  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 BP 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 doporučena k obhajobě: ANO 

 



 

Navržený klasifikační stupeň: velmi dobře 

 

Otázky k obhajobě:  

 

1. Kolik hodin doporučuje „Rámcový vzdělávací program“ pro sportovní hry (volejbal)? 

 

2. Jaké volejbalové dovednosti by se žáci na základní, střední škole měli učit? 

 

3. Mělo by být obsahem výuky volejbalu i seznámení s pravidly, pokud ano, tak s jakými? 

   

4. Co rozumíte v rámci „Cíle“ pod pojmem průzkum zkušeností o sportovní hře volejbalu? 

 

5. Jaké faktory mají vliv na to, zda se výuka volejbalu na škole provádí? 

 

 

 

Závěr posudku: 

 

Téma práce je zaměřeno na oblast výuky volejbalu na základních a středních školách. Konktrétně 

pak zjišťování znalostí žáků o sportovní hře volejbalu. Výsledky přináší základní informace o 

popularitě tohoto sportu u dětí. Práce splňuje požadavky na ní kladené a doporučuji ji k obhajobě.     
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