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Rozsah práce:

- předložená práce obsahuje 53 stran souvislého textu, 9 obrázků, 13 grafů, 2 tabulky a 
6 příloh (jedna obsahuje barevnou fotodokumentaci)

- její rozsah je odpovídající požadavkům pro bakalářskou práci

Téma práce:

- bakalářská práce se zabývá aktuálně atraktivním sportem - plážovým volejbalem 
v opavském a trutnovském regionu – zapojením beachvolejbalu do výuky na ZŠ, 
vybavenosti pro hru a její využitelnosti nejen pro žáky samotné, ale i ostatní populaci

Použité zdroje informací:

- 13 odborných publikací (1 zahraniční), 5 internetových odkazů

Formální stránka:

- struktura práce je členěna do 7 hlavních kapitol a přiměřeného množství podkapitol, 
oddělena významově samostatně je část teoretická a metodická

- citace jsou uvedeny v souladu s normou
- práce je vhodně ilustrována obrázky, grafy a tabulkami v textu, přílohami 

v samostatné kapitole
- po stránce jazykové, stylistické a gramatické je práce v souladu s požadavky, nikoli 

ovšem bezchybná

Obsahová stránka: 

- zmapování aktuálního stavu populárního sportu z pohledu jeho provozovatelnosti 
zejména zapojení atraktivní hry a její výuky na ZŠ je zajímavým námětem práce

- zanesení výstavby volejbalového hřiště s technickými parametry je vhodnou součástí 
práce pro svoje velká specifika oproti jiným sportovištím

- problémy, otázky cíle a úkoly práce jsou definovány v samostatné kapitole
- teoretická část je vhodně ilustrována černobílými i barevnými obrázky



- metodika sběru dat a metody zpracování jsou uvedeny srozumitelně, navíc je i vhodně 
pracováno s demografickými údaji pro statistické zpracování výsledků

- dílčí výsledky jsou vyhodnoceny v samostatných kapitolách a ilustrovány grafy a 
tabulkami

- samostatně je vložena část metodická, která vznikla na základě autorovy praktické 
zkušenosti ve výuce

- diskuze a závěr prokazuje autorovu jasnou orientaci v zadané práci, potvrzuje, či 
nikoli předem stanovené hypotézy 

- přílohy práce společně dokumentují celý projekt

Celkové hodnocení:

- práce je zpracována v odpovídající formě, obsahu a rozsahu; cíle a úkoly byly splněny
- kladné hodnocení zasluhuje široký záběr práce, která by mohla být podrobněji 

rozpracována v navazujícím magisterském studiu

Doporučuji k obhajobě.

Otázky vyžadující doplnění u obhajoby:

Jak zatraktivnit plážový volejbal pro školní výuku?
Popište problémy se starostí o beachvolejbalový kurt, případně i v procesu jeho výstavby. 

V Praze 12. května 2012     Mgr. Gabriela Jahodová




