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Cílem diplomové práce je vypracování návrhu pro zkvalitnění výuky volejbalu na 2.st. ZŠ. 
Vychází ze snahy přispět к řešení problému, kterým je současná nižší úroveň volejbalových 
dovedností žáků 2. st. ZŠ. 

Teoretickými východisky pro splnění cíle bylo studium odborné literatury, dále pak zjištění 
týkající se obsahu a vlastní výuky, vybavenosti, počtu hodin, účasti v soutěžích, apod. Použita 
byla metoda dotazníku, který byl určen učitelům, a metoda pozorování (s chronometráží) 
zaměřená na činnost žáků i učitelů. Hypotézy formulované na s. 4, tedy na začátku práce, 
umožnily udržet kontinuitu zaměření práce. 

V teoretické části práce (v rozsahu 39 stran textu) potvrdila diplomantka schopnost pracovat 
s odbornou literaturou. Drobné nepřesnosti a menší přehlednost neubírají na solidní úrovni 
této části práce potvrzující odbornou erudici diplomantky. 

Praktická část práce je zpracována přehledně, výsledky výzkumu jsou prezentovány pomocí 
grafů a tabulek s vysvětlujícími komentáři (..pěkné). Dále následuje n á v r h pro zkvalitnění 
výuky volejbalu. Lze konstatovat, že cíl práce byl splněn. Návrh je koncipován pro jednotlivé 
ročníky ZŠ ve formě učebních jednotek s vytyčeným cílem výuky a doporučenými cvičeními. 
Text návrhu představuje 25 stran. Domnívám se, že by prospělo, kdyby některá cvičení byla 
doplněna schématem (obrázkem), a kdyby byla cvičení častěji rozlišena např. na průpravná, 
herní, popř. průpravné hry. Rovněž střídavé užívání slov děti - žáci - hráči není 
nej vhodnější. Po nutných úpravách by tento návrh mohl být publikován jako metodický list 
pro učitele TV. 

К ostatním kapitolám nemám zásadních připomínek. Formální náležitosti jsou bez 
nedostatků, stejně tak jazyková úprava. 

Diplomovou práci doporučuji к obhajobě. 
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Otázka к obhajobě : Připravte si vysvětlení, popř. doplnění ke kap. 6.4 Plán pro 9. roč., který 
má jen 5 stran, když ostatní mají dvakrát více. 
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