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Studentka se v této práci zabývá problematikou výuky volejbalu na 2. stupni základních 
škol. Určitě jde o aktuální problematiku, které by měla být věnována náležitá pozornost, 
protože je součásti osnov ZŠ. 

Posluchačka správně vystihla problém této výuky, která spočívá ve výběru a správném 
provádění cvičení a v této oblasti je jistě co zlepšovat. 

V práci je nejprve popsána technika herních činností jednotlivce s použitím uvedené 
literatury. Tento popis má některé nedostatky spočívající v komplikovaných a obtížně 
srozumitelných větách a projevuje se zde neznalost názvosloví tělesných cvičení. Rovněž 
výrazy jako vytlačování míče, manipulace s míčem, vypouštění míče, rozpinkání, odbíjení 
míče do země a pod., nepřispívají ke srozumitelnosti popisu. 

Velmi dobře je vyhodnocen dotazník, který byl rozeslán na 110 ZŠ. Návratnost 47% je 
přiměřená. Údaje jsou zpracovány v přehledných grafech a poskytují ucelený přehled o výuce 
volejbalu na sledovaných ZŠ. 

V další části práce posluchačka zpracovala cvičební jednotky, které by měli učitelé využít 
při výuce volejbalu. Je zde celá řada cvičení, která jistě najdou uplatnění ve výuce, ale jsou 
zde také uváděna cvičení, která se mi jeví jako neproveditelná pro danou věkovou kategorii. 
Na př. cvičení 3 a 4 na str. 72 nebo cvičení na str. 93 dole a na str. 94 nahoře, dále pak 
cvičení, pří kterých si žáci odbíjejí míč v sedu roznožném a pod. 

Další cvičení jsou příliš náročná na soustředění a pozornost žáků. Studentka zde uvádí,že 
učitel musí získat pozornost žáků a udržet ji po celou dobu výuky. Tohle je ale při výuce TV u 
této věkové kategorie těžko proveditelné. 

S výjimkou těchto výhrad, je práce pro učitele tělesné výchovy určitě přínosem a učitelé ji 
mohou určitě využít při výuce volejbalu na ZŠ. 

Práci doporučuji к obhajobě a navrhuji hodnocení velmi dobře. 

Otázky к obhajobě: 

1. Na základě čeho usuzujete, že je volejbal mezi mládeží velmi oblíben a rozšířen? 
2. Proč se ve své práci nezmiňujete o zpracování míče nohou, a to ani v pravidlech? 

V Praze dne 11.1.2006 PaedDr. ótakar Mojžíš 


