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POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Autor a název práce: Monika Živnůstková, Korfbal jako mimoškolní aktivita. 

Vedoucí práce: PaedDr. Ladislav Pokorný

Aktuálnost tématu, obsahová struktura práce, formulace problému a cíle práce .
Autorka si zvolila toto téma, aby zjistila přístup ke korfbalu ve volném čase ze strany dětí, neboť 
sama byla dlouholetou aktivní hráčkou. Téma je aktuální, protože se jedná o sport velmi málo 
známý a jako jediný sport koedukovaný a bezkontaktní. Problém a cíl práce jsou přiměřeně 
formulovány.

Úroveň teoretické části, komplexnost analýzy zkoumaného problému, kvalita práce s
literaturou.
V teoretické části uvádí autorka stručné a přehledné informace, které čerpala z deseti titulů odborné 
literatury a sedmi internetových zdrojů. Rozsah informačních zdrojů odpovídá potřebám bakalářské 
práce. 
Formulace hypotéz, jejich vhodnost a logika postupu práce.
Praktickou část uvádí devět pracovních hypotéz. Pouze druhá hypotéza se odklání od tématu a dle 
mé zkušenosti vím, že značná část dětské populace ani neví, co korfbal je.

Metody testování hypotéz, jejich vhodnost a logika postupu práce.
Postup práce je logický, dotazníková metoda zvolena vhodně pro daný vzorek – 60 žáků + 5 trenérů 
(jak pro trenéry korfbalu, tak pro žáky 2. stupně ZŠ)

Úroveň analýzy a interpretace výsledků, zaměření a úroveň diskuse.
Výsledky výzkumu jsou přehledně graficky zpracovány a doplněny textově. Diskuze je věcná, 
logická, je stažena k porovnání výsledků výzkumu s pracovními hypotézami.

Formulace závěrů, přínos a využití výsledků.
Závěry jsou věcné, logické, konkrétní. Výsledky výzkumu mohou být impulsem k navázání 
spolupráce trenérů korfbalu se základními školami a větší propagaci tohoto sportu.

Formální stránka.
Autorka ve své práci prokázala, že dokáže zvolené téma zpracovat na potřebné úrovni. Po stránce 
jazykové, stylistické i gramatické (až na malé nedostatky) je práce v souladu s požadavky na 
bakalářskou práci. 

Práci doporučuji k obhajobě.

Návrh klasifikace:

Otázky: Je korfbal materiálně finančně nákladný?
Jak byste v přírodě nahradila koše?

Brandýs nad Labem 11.5. 2012 Mgr. Věra Kuhnová


