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Bakalářská práce má 70 stran textu, 6 obrázků, 3 tabulky, 21 graf a 4 přílohy. Cílem práce 

bylo v podstatě zjistit, jaké znalosti a zkušenosti týkající se volejbalu mají žáci ze základních 

a středních škol. Problematika výuky TV i zatěžování žáků je stále diskutovaným problémem. 

Jaký dopad má organizace hodin TV a provozování sportu na mládež a jak ovlivňuje její další 

sportovní aktivity? Jak nejlépe učit sportovní a pohybové hry v podmínkách ZŠ? Tyto otázky 

jistě potřebují hledání odpovědí v rámci konkrétních případových studií. Proto téma práce 

považuji za potřebné a nosné. 

 

V teoretické části je čtenář nejprve seznámen se současným volejbalem, jeho základními 

pravidly a herními činnostmi. Po té autorka popisuje oficiální rámec pro výuku sportovních 

her na základních školách. Oceňuji zmínění rámcových vzdělávacích programů, školních 

vzdělávacích programů a diskusi o roli sportovních a pohybových her pro naplňování jejich 

cílů. Teoretickou část práce uzavírá ucelený přehled didaktických metod a metodicko-

organizačních forem se závěrečnou zmínkou o roli učitele. Celkově působí teoretická část 

dobrým dojmem, drobné připomínky mám jen k poměru české a zahraniční literatury. 

 

Výzkumná část obsahuje stručný popis použitých metod, které odpovídají změření a typu 

výzkumné studie. Jsou zde formulovány tři hypotézy, cíl práce by bylo možno zformulovat 

precizněji (přesnější vyjádření, jasněji). Výsledková část je přehledná a je vhodně spojená s 

diskusí, uvítal bych více textu ohledně interpretace zjištěných výsledků. 

 

Práce svým rozsahem i po formální stránce plně vyhovuje požadavkům instituce. Forma 

zpracování a pečlivost patrná z jejího obsahu dokládá zájem autorky o věc a zasluhuje 

ocenění. Formální připomínku mám k abstraktu práce, kde formulace některých vět působí 

poněkud vágně. Práci doporučuji k obhajobě s navrženým klasifikačním stupněm velmi 

dobře. 

 

 

Otázky k obhajobě: 

 

Jak lze jednodušeji formulovat cíl práce? 

 

Jaké konkrétní závěry a doporučení pro učitele byste na základě výsledků práce formulovala? 
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