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Práce se zabývá problematikou teorie a didaktiky basketbalu v zaměřenosti 

na tělesnou výchovu na 2. stupni základních škol. Záměrem práce je 

poukázat na tendence, které prostřednictvím odborných materiálů ale i 

zkušeností ovlivňovaly a ovlivňují didaktiku basketbalu. 
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logická stavba práce X    

práce s českou literaturou včetně citací X    

práce se zahraniční literaturou včetně citací X    
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BAKALÁŘSKÁ PRÁCE JE DOPORUČENA K OBHAJOBĚ.  

 

Připomínky k bakalářské práci:  

 Ač je práce avizovaná jako teoretický elaborát, jistě by jí prospělo několik konkrétních 

příkladů z výuky basketbalu v tradičním pojetí a následnou transformaci těchto příkladů do 

pojetí, které je v současné době doporučováno.  

 

Závěr posudku:  

Bakalářská práce prostřednictvím literární rešerše a komparace odborných poznatků mapuje 

problematiku výuky sportovních her a speciálně basketbalu na ZŠ. Velmi podrobně je v úvodu 

rozebrána problematika pojmu „hra“, s následnou charakteristikou basketbalu a významu jeho 

pravidel. Stěžejní část práce nejprve nabízí pohled na tradiční pojetí vyučování a učení sportovním 

hrám s přehledem autorů, kteří jsou k tomuto pojetí ve svých pracích kritičtí. Poté následuje 

kapitola nabízející alternativní pojetí vyučování a učení sportovním hrám, a to jak zahraniční (Velká 

Británie, Francie, Austrálie, Kanada, USA), tak i domácí (prof. Dobrý). Diskuse a závěr 

rekapituluje nejdůležitější zjištění, která je možno shrnout zhruba takto – nechme děti tvořit, 

objevovat a především se bavit basketbalem (či jakoukoliv jinou sportovní hrou). Práce bude jistě 

výborným odrazovým můstkem pro budoucí diplomovou práci, která by měla nabyté teoretické 

poznatky přenést a prověřit v každodenní praxi při výuce TV na ZŠ.    

 

V Praze dne 4. září 2015               Mgr. Tomáš Kaprálek 


