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Jak vyplývá z cíle diplomové práce diplomantka Kateřina Štíbrová si zvolila skutečně široký 
záběr ve svém tématu.Od zpracování historie mládežnických družstev, přes talentovanou 
mládež volejbalových oddílů, sportovních tříd zaměřených na volejbal, к výzkumné části 
zaměřené na uplatnění mládeže ve volejbalových klubech po absolvování sportovních tříd, 
zmapování příkladů volejbalové rodinné tradice až ke sportováním aktivitám mládeže se 
zřetelem к volejbalu - vše na Rakovnicku - je opravdu veliký úkol pro jednu diplomovou 
práci. 

S čistým svědomím je možné hned v úvodu konstatovat, že diplomantka se s tímto tématem 
vypořádala na úrovni překračující požadavky kladené běžně na diplomovou práci. / O 
náročnosti práce svědčí i rozsah práce./ 

Jako červená nit je ze všech částí práce zřetelné velké osobní, a zřejmě z rodinné tradice 
vyplývající, zaujetí zvoleným tématem. 

Diplomantka prokázala samostatnost při zpracování teoretické i výzkumné části, ale byla 
schopná při formálním uspořádání práce využít rad a doporučení z konzultací nejen od 
konzultanta práce, ale i dalších expertů KTV PedF UK Praha. 

Přes široký záběr je práce velmi přehledná a logicky řazená. Stanovené cíle a z nich 
vyplývající úkoly jsou podpořeny podrobným historickým přehledem,který se chronologicky 
odvíjí od světového přes český к rakovnickému volejbalu а к aktivitám mládeže na 
Rakovnicku. 

Při zpracování informačních zdrojů s vybranými metodami byla prokázána profesionální 
zručnost. 

Stejně jako v teoretické části i ve výzkumné části je charakteristickým rysem přehlednost od 
stanovení četných hypotéz přes zdůvodnění zvolených metod a postupu výzkumu až ke 
zpracování výsledků výzkumu. 

Při analýze a interpretaci je využito numerického i grafického vyjádření. 
O vysoké úrovni práce svědčí i neformální a velice konkretizované zpracování Diskuse a 

Závěrů práce. 
Práce je ještě doplněna o zajímavé a v některých případech unikátní přílohy. 
Věřím, že práce najde své uplatnění na příslušných institucích na Rakovnicku, jak 

z hlediska historické hodnoty, tak z hlediska přehledu o orientaci mládežnických sportovních 
aktivit. 
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Otázka : Který ze stanovených cílů v úvodu práce jste shledala na zpracování nejobtížnější? 

Praha dne 8.5.2006 

ý o b o r m 




