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Rozsah práce: 

 

- předložená práce obsahuje 84 stran vlastního souvislého textu, 8 tabulek, 40 obrázků, 

které zahrnují i grafy, některé z nich jsou uvedeny jako přílohy 

- její rozsah je odpovídající požadavkům pro diplomovou práci 

 

 

Téma práce: 

 

- práce se zabývá výukou volejbalu dívek na střední škole 

- obsahem práce je teoretické zpracování základních poznatků z oblasti volejbalu, 

zmapování problematiky - zapojení volejbalu ve stávající výuce TV dívek na 

vybraných středních školách, analýzou dotazníkového šetření určeného učitelům TV 

na středních školách v pardubickém a královéhradeckém kraji a experimentální část 

porovnávající výsledky dvou tříd – 1 se specializovaným programem výuky volejbalu 

a druhou bez, sestavení modelového programu výuky volejbalu 

 

 

Použitá literatura: 

 

- je aktuální, vztahující se k tématu, bez zahraničních zdrojů 

- celkem je uvedeno 16 knižních titulů a 2 internetové odkazy 

 

 

Formální stránka: 

 

- úvodní strany práce jsou očíslovány, anglický překlad názvu s chybnou předložkovou 

vazbou 

- absence seznamu příloh, které jsou popisovány jako obrázky 

- grafická ilustrace vhodně doplňuje text 

- některé obrázky nahrazují přílohy 

- 15 příprav vyučovacích jednotek, které autorka použila v experimentální části je 

uveden v textu spolu s návrhem modelového programu výuky volejbalu – konkrétní 

cvičení 

- struktura práce je členěna do 6 kapitol, jejichž poměr je vyvážený 



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

s drobnými výhradami (př. číslovky základní s tečkou, věty vložení bez oddělení 

čárkami) 

- statistické zpracování výsledků je odpovídající 

 

Obsahová stránka:  

 

- teoretická část dobře popisuje volejbal z hlediska základní charakteristiky, stručných 

pravidel, úderové techniky, herních činností jednotlivce, herních kombinací i systémů 

- chybí charakteristika věkové kategorie, ke které autorka směřuje a zmínka o školních 

dokumentech týkající se výuky TV na střední škole 

- výzkumná část zahrnuje dotazníkové a experimentální šetření 

- samotný experiment probíhal v období listopad – březen v časové dotaci 15 

vyučovacích jednotek 

- sestavené přípravy vyučovacích jednotek jsou součástí práce, stejně jako návrh 

modelového programu výuky volejbalu na střední škole, obsahující konkrétní cvičení 

a hry (vysoký počet - 97) 

- z práce je patrná praktická volejbalová zkušenost a zainteresovanost samotné autorky 

a spolupráce s trenérem ligového oddílu, kterou ilustrují i výsledky experimentu a 

sestavení testování  

 

Celkové hodnocení: 

 

- práce je zpracována v odpovídající formě a obsahu, cíle a úkoly byly splněny 

- analýza výsledků je sumarizována v přehledných tabulkách i grafech s popisky 

- práce je vhodným metodickým příspěvkem pro výuku volejbalu při hodinách TV na 

střední škole, vhodné by bylo další ověřování podobných modelových programů u 

populace chlapců 

 

 

Doporučuji k obhajobě. 

 

 

Otázky vyžadující doplnění u obhajoby: 

 

Uzpůsobila byste modelový program pro populaci chlapců? 

Jak fungovalo zapojení méně talentovaných volejbalových hráček v testování hry na 3 

dotyky?  

 

 

 

 

 

 

V Praze 2. srpna 2011          Mgr. Gabriela Jahodová  


