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Posudek vedoucího práce:
Diplomová práce studentky Bc. Evy Berkové s názvem „Navržení a ověření výukového
plánu volejbalu na základní škole“ obsahuje 70 stran psaného textu doplněného grafy a
přílohami. Cílem práce bylo navržení a ověření výukového plánu volejbalu pro hodiny tělesné
výchovy na 2. stupni základní školy bez specializace.
Ke splnění cíle byly realizovány tyto úkoly:
1. Studium odborné literatury a konzultace s odborníky a kolegy učiteli tělesné výchovy
2. Sestavení základních metodických postupů nácviku volejbalu na druhém
stupni na základě studia odborné literatury, navržení tématických celků a
rozpracování do jednotlivých hodin
3. Realizace navržených metodických postupů nácviku volejbalu s žáky
4. Hodnocení žáků a jejich výkonů
5. Shrnutí a doporučení navržených tématických celků a metodických postupů pro praxi v
tělesné výchově
V teoretické části, která je rozepsána velmi podrobně, provedla diplomantka rešerši odborné
literatury dotýkající se dané problematiky.
Jako výzkumné metody bylo použito pozorování, jejíž cílem bylo zjistit, zda žáci přijali
kladně navrženou látku a zda účelově vedený trénink vedl ke zlepšení jednotlivých
volejbalových dovedností. Konkrétněji to znamenalo sledování žáka jako jednotlivce při
řešení herních situací, zvládání herních činností jednotlivce a herních kombinací při herním
výkonu.
Výsledky hodnocení navrženého tématického plánu do jisté míry vypověděly o úspěšnosti
navrženého plánu pro výuku na základní škole. Hodnocení jednotlivých ročníků dopadlo
vcelku dobře. Jako nejlepší se jevily výsledky 9. ročníku.
Závěr:
Velmi zajímavý je poznatek (v negativním slova smyslu), že v novém rámcově vzdělávacím
programu se konkrétně výuka sportovní hry volejbal nevyskytuje. Pouze je doporučena výuka
alespoň dvou sportovních her. Výběr, které sportovní hry to budou, je dle možností školy.
Získané výsledky práce by mohly sloužit jako vodítko při sestavování tematických plánů pro
výuku volejbalu na základní škole a pomoci hlavně mladým začínajícím pedagogům při
výuce této velmi populární hry.
Otázka: Které volejbalové herní činnosti jednotlivce s ohledem k úspěšnému realizování
herního výkonu je vhodné na základní škole v rámci výuky nacvičovat a jak?
Hodnocení: Práci doporučuji k obhajobě.
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