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Autorka zpracovala téma na 62 stranách (plus přílohy), s využitím 18 zdrojů uvedených v seznamu 

literatury. Struktura práce je klasická.  

Cílem bylo zmapovat a porovnat výuku volejbalu na vybraných základních a středních školách, zjistit 

podobnosti a rozdílnosti ve výuce a zda výuka volejbalu na středních školách navazuje na výuku na 

nižším stupni školy. Dále navrhnout model výuky volejbalu vhodný pro daný typ školy a ověřit jej 

v praxi. 

Práce je konstruována logicky, cíl, problémové otázky a hypotézy jsou formulovány ve vzájemné 

návaznosti.  

Teoretická část volí relevantní témata, ale je zde poněkud předimenzován popis systematiky a 

techniky volejbalu. 

Pro verifikaci šesti hypotéz autorka zvolila metodu dotazníku pro učitele na obou stupních škol (20 

otázek), krátké ankety pro žáky (pouze 4 otázky na základní pravidla volejbalu). Dále navrhla model 

výuky volejbalu, pro jehož ověření užila metodu experimentu. Není však jasné, z čeho autorka 

vycházela při sestavování modelu výuky, když v dotazníku pro učitele se ptá jen na jednotlivé 

poznatky, ale nezajímá se o jejich tematické plány a metodický postup. Nemůže tak ani uvést, v čem 

se tedy její model liší od tradiční výuky na daných školách (ani jestli jsou na nich postupy výuky 

odlišné atd.). 

Vyhodnocení výsledků je pečlivé a standardně prezentované v grafech. Výhradu mám ovšem k jejich 

přehlednosti při porovnávání výsledků před a po experimentu a při porovnání výsledků skupin A a B. 

Grafy vše prezentují odděleně a tedy i nepřehledně. 

Podrobný popis dotazovacího šetření i modelu výuky a vyhodnocení experimentu splňuje podmínku 

opakovatelnosti práce.  

Diskuse je zaměřena výhradně na verifikaci hypotéz – postrádám zde širší interpretaci ve vztahu 

k jiným obdobným pracím, k pozitivům a nedostatkům výzkumu, k možnostem prohloubení získaných 

poznatků apod. 

Závěry jsou formulovány strukturovaně v podobě konkrétních poznatků, opřených o základní 

procentní údaj (možná by bylo vhodné je doplnit o odkaz na příslušnou verifikovanou hypotézu). 

Doporučoval bych je číslovat. 

 Z hlediska koncepce práce je však škoda, že autorka nevyužila výzkumu k rozšíření  obrázku o výuce 

volejbalu na školách o reflexi žáků a studentů, o jejich vnímání tradičního postupu učitelů a proti 

tomu autorčina nového modelu. Anketa pro žáky byla bohužel zaměřena pouze na pravidla a 

uvedená šance tak byla zbytečně promarněna. Nejde totiž jen o to, jak se na věc dívají učitelé a 

výzkumník, ale také ti, pro které tu výuku děláme. 

Celkově práci přes uvedené výhrady hodnotím jako dobrou a přínosnou, zpracovanou se zřejmým 

zaujetím pro problém a doporučuji i k obhajobě. 

 

Otázky a podněty k obhajobě jsou uvedeny v textu. 

 

Návrh hodnocení: 

 

V Praze 3.5.2016                                      doc. PhDr. Jiří Hrabinec, CSc. 



 

 

 


