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Téma práce 
Srovnání zdatnosti žáků 8. třídy ZŠ v rámci sportovní a 

nesportovní třídy 

Cíl práce 

Cílem mé práce bylo zjistit úrovně zdatnosti žáků, kteří navštěvují 

sportovní třídu se zaměřením na atletickou přípravu a na třídu, která 

absolvuje pouze standardní hodiny tělesné výchovy. Jednalo se o 

žáky osmých tříd studujících na základní škole, konkrétně tedy o 

věkovou kategorii 13 a 14 let. Zjištěné výsledky byly zároveň 

komparovány s výsledky naměřenými před 25 lety u sportovní třídy 

na jiné základní škole. 

Vedoucí bakalářské práce  PhDr. Aleš Kaplan, Ph.D. 
Oponent bakalářské práce Mgr. Jan Feher 

 

Rozsah práce   

stran textu 69 (12 stran příloh) 

literárních pramenů (cizojazyčných) 37/4 

tabulky, grafy, obrázky, přílohy 8/16/5/12 

 

Náročnost tématu na 
Úroveň 

výborně velmi dobře Dobře nevyhověl/a 

teoretické znalosti X    

praktické zkušenosti X    

podkladové materiály (vstupní data) a 

jejich zpracování 
X    

 

Kritéria hodnocení práce 

Úroveň 

výborně 
velmi 

dobře 
dobře nevyhověl/a 

stupeň splnění cíle práce X    

logická stavba práce X    

práce s českou literaturou včetně citací X    

práce se zahraniční literaturou včetně 

citací 
X    

adekvátnost použitých metod X    

hloubka provedené analýzy  X   

stupeň realizovatelnosti řešení X    

formální úprava práce (text, grafy, 

tabulky) 
X    

stylistická úroveň X    

nároky BP na podkladové materiály, 

konzultace, průzkumy 
X    

použití analýz, matem. statistických a 

jiných metod, komparací apod. 
 X   

využitelnost námětů, návrhů a 

doporučení k řešení problému 
 X   

obsah a relevantnost příloh v textu či 

příl. části BP (tabulky, grafy, propočty 

apod.) 

X    

Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte:  

  Práci doporučuji k obhajobě.  

Navržený klasifikační stupeň:  
Do rámečku vypsat slovní hodnocení z této škály: výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl/a 
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Otázky k obhajobě:  

 

1. Zamyslete se nad důsledky tvorby sportovních tříd. Přináší tento fakt jen pozitiva, 

nebo se mohou objevit i negativní stránky. Není tak trochu tvorba sportovních tříd 

v kontrastu oproti současnému trendu inkluze? Vytvoření skupiny těch šikovných, 

pohybově nadaných a druhá skupina těch nemotorných.  

2. Pokuste se najít příčinu, proč chlapci ze sportovních tříd dosáhli jen lehce lepšího 

výsledku, než je populační průměr. Kdežto v ostatních testech jsou výsledky výrazně 

kvalitnější.  

 

 

Doplňující komentář k hodnocení práce: 

 

Bakalářská práce má klasické logické členění.  Teoretická část zabírá 18 stran. Výzkumná a 

výsledková část spolu se závěry zhruba 35 stran. Práce má dobou stylistickou úroveň, v celé práci 

se vyskytlo jen malé množství překlepů a gramatických nedostatků. Drobné výhrady mám ke 

grafickému zpracování zjištěných dat. Není vhodné, aby jeden graf začínal nulou a druhý ne. 

Zvláště při porovnávání výsledků jednoho testu (graf 5 a 6). Grafická orientace ve výsledcích je pak 

náročnější. Zajímavým faktem je, že v případě leh-sedu se chlapci ve sportovní třídě dostali jen 

lehce nad populační průměr, kdežto v ostatních testech jsou vysoce nad populačními průměry. Při 

celkovém pohledu na měření by bylo zřejmě zajímavé ještě srovnání se školou, která nemá 

sportovní třídu. Zde by se tato skupina asi více podobala populačnímu průměru. Ve sportovní třídě 

bude výběr šikovných, kdežto v běžné třídě zůstane větší procento sportovně netalentovaných dětí. 

Proto bych nepřisuzoval lepší výsledky sportovně zaměření třídy jen většímu počtu hodin TV, jak 

autorka uvádí na straně 56. Autorka v závěru správně uvádí i zmínku o motivaci dětí k testování. 

Tento fakt jistě může velmi ovlivnit a zkreslit celkové hodnocení. Proto bych uvítal rozsáhlejší 

zmínku o způsobu motivace a o vlastním průběhu testování z pohledu motivace již ve výzkumné a 

výsledkové části. Závěrem jsem v soupisu použité literatury nenalezl citaci zdroje ze strany 18 – 

Fialová (1998), na straně 19 – Rychtecký, Fialová (2007) a na straně 32 a dále – Kopecká (2016).  
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