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1/ Aktuálnost tématu, obsahová struktura práce, formulace problému a cíle práce.                

Autorka si pro svoji bakalářskou práci zvolila aktuální téma z pohledu jejího zájmu o 

volejbalovou problematiku. Cíle bakalářské práce jsou formulovány v souladu s tématem 

podobně jako výzkumné otázky problému. Jejich formulace však není optimální. Řazení 

prvních tří otázek koresponduje s řazením dílčích cílů, čtvrtá otázka není v přímém kontextu 

se čtvrtým dílčím cílem. Struktura práce odpovídá potřebám bakalářské práce, poměr 

teoretické a praktické části je poměrně vyvážený, autorka se v teoretické přípravě zbytečně 

zabývá historií volejbalu a jeho historickými úspěchy. 

 

2/ Úroveň teoretické části, komplexnost zkoumaného problému, kvalita práce s literaturou 

Teoretická část práce je přiměřeně velkého rozsahu, je zpracována pečlivě, autorka se v ní 

zabývá teoretickými východisky práce. Autorka se zde věnuje charakteristice věkové skupiny 

dětí mladšího školního věku, výuce TV z pohledu RVP, vyučovacího obsahu a učiva, 

charakteristice volejbalu, jeho historii, úspěchům, pravidlům a vlastní hře a podobně 

analyzuje i minivolejbal s jeho odlišnostmi a kategoriemi. Struktura i četnost (24) českých 

(22) i zahraničních (2) informačních zdrojů jsou na obvyklé úrovni ve vztahu k potřebám 

bakalářské práce. Autorka v teoretické části prokázal schopnost pracovat s odbornou 

literaturou a v textu práce ji náležitě cituje. 

 

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

Pro realizaci výzkumu si autorka formulovala 4 pracovní hypotézy. Jejich formulace plně 

koresponduje s cíli bakalářské práce i výzkumnými otázkami. Hypotézy jsou konstruovány 

tak, aby je bylo možno jednoznačně ověřit.  

 

4/ Metody testování hypotéz, jejich vhodnost a logika postupu práce.                                    

Základem pro realizaci výzkumu bylo vytvoření návrhu modelu výuky minivolejbalu pro 

jednotlivé věkové kategorie mladšího školního věku. Pro testování hypotéz si autorka zvolila 

metodu dotazování dvou skupin respondentů z řad učitelů tělesné výchovy a z řad trenérů 

volejbalu. Obě dvě skupiny byly tvořeny dvaceti respondenty, celkem tedy bylo do výzkumu 

zařazeno 40 učitelů a trenérů. Celkový počet otázek pro trenéry byl 6 z důvodu jejich vztahu 

k jednotlivým barevným variantám minivolejbalu a způsobu tvorby navrhované metodiky a 



pro učitele byla formulována pouze jedna otázka pro celkové hodnocení navrhovaného 

materiálu. Připadá mi to logické, protože trenéři musí mít hlubší znalost pravidel i metodiky 

minivolejbalu a u učitelů autorka zjišťuje pouze použitelnost pro výuku v rámci tělesné 

výchovy. Postup práce je logický a jeho realizace poskytuje dostatek použitelných informací.  

 

5/ Úroveň analýzy a intepretace výsledků, zaměření a úroveň diskuze.                                       

Výsledky výzkumu jsou zpracovány v grafech s legendou, grafy jsou doplněny interpretací, 

která je stručná a logická, chybí mi interpretace nebo komentář k poslednímu grafu. Diskuze 

je věnována vyhodnocení výsledků výzkumu spolu s verifikací hypotéz v její druhé části. 

Všechny hypotézy byly potvrzeny, druhá částečně – žlutý minivolejbal se dostal pod hranici 

80%. Formulace poznatků je erudovaná a jejich diskutování je logické. Autorka se v Diskuzi 

také zabývá porovnáním výsledků své práce s jinou bakalářskou prací z roku 2016.   

 

6/ Formulace závěrů, přínos a využití výsledků.            

Závěry bakalářské práce jsou po stručné rekapitulaci cílů práce formulovány v kontextu 

s výzkumnými otázkami. Jsou očíslované a strukturované, plně korespondují svým obsahem 

s cíli, problémem i hypotézami bakalářské práce. Poslední odstavec je věnován dalšímu 

možnému využití práce. 

 

7/ Formální stránka práce.                  

Po formální stránce bakalářská práce plně odpovídá požadavků kladeným na tento typ práce. 

Celkový počet informačních zdrojů (24) je svojí strukturou v souladu s potřebami práce, je 

abecedně řazen a očíslován. Autorka také v textu informační zdroje náležitě cituje. Práce má 

12 kapitol na 74 stránkách včetně příloh a autorka při jejím zpracování postupuje logicky a 

systematicky. Práce je doplněna vhodnými přílohami. Stylistická úroveň práce je přiměřená, 

byť v ní někdy autorka používá hovorové výrazy. V diskuzi u 2. hypotézy u modrého 

minivolejbalu je překlep –  Úspěšnost části nácviku zeleného …             

 

8/ Celkové hodnocení práce.                 

Bakalářská práce je zpracována velmi pečlivě, se všemi formálními náležitostmi, které by měl 

tento typ práce obsahovat. Autorka při zpracovávání práce prokázala erudici v problematice 

a také zájem o ni. Pracovala samostatně, konzultovala s vedoucím práce a dbala jeho 

připomínek. Na výběru výzkumné metody se podílela nepříznivá epidemiologická situace 

s covid-19. Jazyková i stylistická úroveň práce je na velmi dobré úrovni. Podobnost s jinými 

pracemi obdobného tématu je menší než 5%. 

Práci doporučuji k obhajobě. 

Návrh klasifikace:  



Otázka k obhajobě: Je možné se ve výuce tělesné výchovy u dětí mladšího školního věku bez 

předchozích volejbalových zkušeností dostat až na úroveň modrého volejbalu? 

 

Datum: 26. 8. 2020                                                                  PaedDr. Ladislav Pokorný 

 

 


