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1. Aktuálnost tématu, obsahová struktura práce, formulace problému a cíle práce.
    Student se ve své práci zabývá výukou plážového volejbalu na ZŠ a pro zpracování práce si zvolil ZŠ 
v okrese Opava a Trutnov.  

2. Úroveň teoretické části, komplexnost analýzy zkoumaného problému, kvalita práce 
s literaturou (odkazy, citace, počet a druhy využitých informačních zdrojů apod.)

    V teoretické části využil 13 literárních a 5 internetových zdrojů. Kapitoly v teoretické části byly 
vhodně zvoleny a dobře zpracovány.

  
 
3. Formulace hypotéz, jejich provázanost na problémy a cíle práce.
    Hypotézy byly vhodně stanoveny a odpovědi byly získány pomocí zpracovaných dotazníků. Jeden 
dotazník byl pro učitele ZŠ a druhý pro žáky ZŠ. Z 18ti oslovených škol má pouze jedna vlastní hřiště na 
plážový volejbal a dalších 5 škol si hřiště na plážový volejbal pronajímá.

  

4. Metody testování hypotéz, jejich vhodnost a logika postupu práce.
    Testování hypotéz bylo provedeno dotazníkovou metodou, a to na šesti ZŠ.

            

5. Úroveň analýzy a interpretace výsledků (statické zpracování, přehlednost výsledků, 
grafů, tabulek aj.), zaměření a úroveň diskuse.

     Statistické zpracování výsledků je přehledné a větší názornosti napomáhají vhodně zpracované grafy.
            

     
6. Formulace závěrů (přiměřenost, jasnost, konkrétnost, stručnost, vazba na problém, cíl 

a hypotézy), přínos a využití výsledků.
    V diskusi jsou vyhodnoceny jednotlivé otázky z dotazníků a v závěrech práce jsou vyhodnoceny 
stanovené hypotézy. Vyhodnocení hypotéz však není jednoznačné, tj. není zde jasně řečeno zda byla 
hypotéza potvrzena či vyvrácena.

7. Formální stránka práce (jazyková a stylistická úroveň, úprava, přehlednost text, 
dodržení norem rozsahu práce, bibliografické citace apod.).

    Po formální stránce práce odpovídá požadavkům na ni kladeným. Má odpovídající jazykovou i 
stylistickou úroveň. Vyskytují se zde jen drobné chyby v textu a v tělocvičném názvosloví. Zajímavostí je, 
že je práce zpracována na křídovém papíře.

  



8. Celkové hodnocení práce (přehlednost, přístup a samostatnost autora při zpracování, 
jeho informovanost o metodologii vědecké práce apod.).

    Práce je dobře zpracována a bude jistě přínosem pro učitele TV na ZŠ, kteří se zabývají výukou 
plážového volejbalu. Pro ty je zde velmi dobře zpracovaná kapitola nácviku herních činností jednotlivce a 
je zde také vhodný zásobník praktických cvičení.
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