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Podstatná část práce má především historicko- popisný charakter. Následující části práce 
pak vhodne doplňují předchozí a zároveň naplňují hlavní cíl, tj.výzkum volnočasových 
sportovních aktivit mládeže na Rakovnicku se zřetelem na volejbal (s. 131). 

Autorka vytyčila sedm cílů a s nimi korespondují úkoly a hypotézy. Diplomová práce má 
tak široký záběr, a je věnována tolika tématům, že by to mohly být nejméně dvě práce. 
Předkládám stručné hodnocení vybraných částí práce: 
Teoretická část práce: 
-Kapitoly o historii volejbalu se světě, v ČR a na Rakovnicku jsou zpracovány přehledně a 
s citem pro výběr informací (s. 5-45) 
-V kapitolách Mládež a sportovní talent a Volný čas... potvrdila autorka schopnost pracovat 
s odbornou literaturou (s. 52-72) 
Výzkumná část práce: 
Jedná se o účast žáků ZŠ v organizovaných sportovních aktivitách ve volném čase. Dotazníky 
byly předloženy 680 žákům. Velice kladně hodnotím uvedený počet žáků, vhodně 
formulované otázky dotazníků a aktivní podíl diplomatky při jejich vyplňování. 
-Kapitola 6. Výsledky výzkumu obsahuje tabulky s komentářem a větší počet grafů se 
slovním doprovodem (s.81-127). Je to pěkné, přehledné, ale pro zveřejnění doporučuji úpravu 
na mnohem menší počet stran. 
-Kapitola 7. Zhodnocení a diskuze je zdařilé vyjádření se к potvrzení resp. nepotvrzení 
hypotéz. 

Přínos a praktické využití práce komentuje sama autorka na s. 133. O vybrané texty by 
mělo mít zájem město Rakovník, resp. VK Rakovník, trenéři a učitelé. S tím lze vřele 
souhlasit ! Nepřehlédnutelné je velké množství užitých informačních zdrojů (s.135-142), a 
také to hodnotím velice kladně. 

Formální náležitosti práce jsou bez nedostatků, stejně tak jazyková úprava. Pozn.: Z tohoto 
hlediska je to jedna z nejlepších pracích za posledních několik let. 

Diplomovou práci doporučuji к obhajobě. 

Hodnocení: Л w / 

Otázka к obhajobě: Kriticky formulujte nedostatky Vámi prováděného výzkumu, spojené 
např. s užitím dotazníku. 
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