
1 

 

Katedra tělesné výchovy UK PedF 
 

POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 
 

Autor: Sára Vodičková 
Název práce: Zařazení tréninku minivolejbalu do výuky tělesné výchovy na základních školách 
Oponent bakalářské práce: Mgr. Martin Pádivý  
                
 

1. Aktuálnost tématu, obsahová struktura práce, formulace problému a cíle práce. 
Téma rozmanitosti a vývoje pohybových aktivit především na ZŠ je tématem aktuálním, které si 
autorka vybrala na základě vlastní zkušenosti a výhledem na budoucí pedagogickou či 
trenérskou praxi. Cíle práce jsou jasně stanovené, dobře popsané, poměr teoretické i praktické 
části je vyvážený, celková struktura práce je přehledná.  

 
2. Úroveň teoretické části, komplexnost analýzy zkoumaného problému, kvalita práce s 

literaturou (odkazy, citace, počet a druhy využitých informačních zdrojů apod.) 
V teoretické části autorka přibližuje voleybal v celé jeho šíři – od historie až po důvody vzniku 
minivoleybalu a jeho aplikace na ZŠ. Využité informační zdroje – knižní i internetové 
korespondují se zaměřením práce.  

 
3. Formulace hypotéz, jejich provázanost na problémy a cíle práce. 

Autorka formuluje 4 hypotézy, které plně korespondují s cílem práce.  
              

4. Metody testování hypotéz, jejich vhodnost a logika postupu práce. 
Základní metodou pro testování hypotéz byl dotazník. Pro učitele TV pouze s 1 otázkou, pro 
trenéry se 6ti otázkami. Dotazník o jedné otázce je zajímavý dotazník. Respondenti k tomu 
měli nastudovat téměř 30 stránek bakalářské práce, což mi přijde trochu nevyvážené. 
K dotazníkům mohla být přiložena zjednodušená varianta – v bodech popsaná pravidla 
jednotlivých barevných částí minivoleybalu, obdobně praktická cvičení a k tomuto teprve 
přiložena celá část bakalářské práce.  
Dotazníkového šetření se zúčastnilo 20 trenérů a 20 pedagogů. Školních zařízení mohlo být 
určitě osloveno více a při rozšíření dotazníku se zjednodušenou předlohou mohly být výsledky 
zajímavější a nosnější.  

 
5. Úroveň analýzy a interpretace výsledků (statistické zpracování, přehlednost výsledků, grafů, 

tabulek aj.), zaměření a úroveň diskuse. 
Zjištěné údaje jsou zpracované v jednoduchých grafech s popisem. Doplňující otevřené 
odpovědi pedagogů i trenérů jsou připojeny, vhodně diskutovány včetně návrhů o doplnění a   
změnách v nabízeném programu.  

 
6. Formulace závěrů (přiměřenost, jasnost, konkrétnost, stručnost, vazba na problém, cíl a 

hypotézy), přínos a využití výsledků. 
V závěru je přehledně formou otázek a rozvinutých odpovědí shrnutý záměr i výsledky celé 
práce. Bylo by vhodné zmínit vliv malého počtu respondentů z řad pedagogů i v souvislosti 
odpovědi jen na jednu otázku. Praktická část práce je velmi dobře zpracovaná, jako metodický 
materiál využitelná, v praxi přínosná, jen by výsledky šetření měly být adekvátně hodnocené 
vzhledem k počtu dotazníkových otázek a počtu respondentů.  
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7. Formální stránka práce (jazyková a stylistická úroveň, úprava, přehlednost textu, dodržení 
norem rozsahu práce, bibliografické citace apod.). 
Práce je zpracována přehledně, dodržuje normy i rozsah práce. Vyjadřování a formulace 
myšlenek autorky je na dobré úrovni, kapitoly jsou sestaveny logicky, jasně a přehledně 
členěny. Citování literatury odpovídá normě.   

 
8. Celkové hodnocení práce (přehlednost, přístup a samostatnost autora při zpracování, jeho 

informovanost o metodologii vědecké práce apod.). 
Způsobem zpracování bakalářské práce prokázala autorka orientaci v problematice a 
schopnost pracovat s odbornou literaturou. Především praktická část z hlediska metodiky je 
velmi dobře zpracovaná, drobným nedostatkem je již výše uvedený omezený počet 
respondentů, nízký počet otázek pro pedagogy v závislosti na obsáhlé (ale kvalitní) předloze 
k dotazníku.  

 
Práci doporučuji k obhajobě. 

 
Návrh klasifikace: 
 
 
 
Otázky k obhajobě:  
 
1) Porovnejte pravidla minivoleybalu (především žluté části) a přehazované. Popište shody a 

rozdílnosti včetně výhod a nevýhod. 
2) Zdůvodněte pouze jedinou otázku v dotazníku pro učitele TV.  Formulujte další, alespoň 4 

možné  otázky.  
 
Datum:                     Podpis: 


