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Posudek oponenta – doc. PhDr. Jiří Hrabinec, CSc. 

 

Autorka řešila problém v neobvyklém rozsahu na cca 140 stranách textu (plus přílohy) 

s využitím 26 zdrojů informací uvedených v seznamu. Struktura práce je klasická. 

Hlavní cílem práce (s. 8) je zmapovat výuku házené na daném stupni školy v kraji Vysočina, 

tento cíl je však v dílčích cílech a problémových otázkách rozšířen ještě o sestavení modelu 

výuky házené a jeho ověření v praxi (proč tato formulace není zahrnuta již do hlavního cíle?). 

Obsah teoretické části je v řadě kapitol zbytečně předimenzovaný a k řešení tématu se váže 

jen vzdáleně (kap. 3, 4, 6, 7 apod.), kap. 9 by patřila spíše do příloh. Teoretická část má proto 

zbytečně cca 50 stran!!  

Hypotéz (s. 59) je 7, jsou formulovány vhodně, otázkou však je, zda skutečně pokrývají ty 

nejpodstatnější komponenty výuky házené na školách (což je ovšem i problém dílčích cílů). 

V souladu s hypotézami pak zvolené metody – dotazník pro žáky a dotazník pro učitele (viz 

přílohy) – postihují v podstatě pouze zjištění, zda učitelé házenou zařazují, zda jsou 

materiálně a prostorově vybaveni a zda žáci znají pravidla a mají o házenou zájem. Stranou 

pak zůstávají u učitelů metodické aspekty výuky, které by pak byly užitečné pro další část 

práce – pro experiment, spočívající v sestavení a ověření autorčina modelu výuky. 

Navrhovaný model je totiž sice podrobně popsán, včetně jednotlivých lekcí (možná, že 

kromě uvedení celkové struktury modely přímo v textu mohly být lekce spíše v přílohách), 

nenašel jsem však nikde kritéria a zásady, z nichž při koncipování modelu autorka vycházela. 

Dobrým východiskem k tomu by byla právě analýza metodických postupů jednotlivých 

učitelů, pokud by ovšem byly zjišťovány (proč nebyly?).  

Zpracování výsledkové části práce je přehledné a pečlivé a jistě bylo velmi pracné. 

 Diskuse (s. 126) je zaměřena na verifikaci hypotéz, bez širší interpretace a reflexe obtíží 

výzkumu. Kap. Závěry (s. 133) přehledně shrnuje výzkumem získaná fakta. Postrádám zde 

však nějaká doporučení pro praxi učitele ZŠ – co mohou vyvodit z uvedených faktů? Co jim 

bylo možné doporučit? 

Celkově mohu konstatovat, že autorka pracovala se značným zaujetím, odborným 

přehledem, se zkušeností s výukou házené a odvedla přitom velký kus práce. V zásadě při 

řešení tématu dodržela postupy vědecké práce – dílčí připomínky jsou uvedeny výše. Splnila 

tak požadavky kladené na tento typ prací a proto její diplomovou práci doporučuji 

k obhajobě. 

 

Otázky k obhajobě jsou v uvedeny textu. 

 

Návrh hodnocení: 

 

V Praze, 10.8.2016                                             doc. PhDr. Jiří Hrabinec, CSc. 



 

 


