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1. Aktuálnost tématu, obsahová struktura práce, formulace problému a cíle práce. 

Výběr tématu je velice zajímavý, aktuální a potřebný. Studentka si pro svou práci zvolila téma ze sféry 

svých zájmů. Cíl je formulován přijatelně, logicky, v souladu s názvem práce a problémovými otázkami. 

              
2. Úroveň teoretické části, komplexnost analýzy zkoumaného problému, kvalita práce s literaturou 

(odkazy, citace, počet a druhy využitých informačních zdrojů apod.) 

Při shromažďování materiálů a při studiu literatury autorka vychází ze základních relevantních literárních 

zdrojů. Citaci používá v souladu se stanovenými požadavky. Teoretická část je důkladným východiskem 

pro následující výzkum.           

   
3. Formulace hypotéz, jejich provázanost na problémy a cíle práce. 

Autorka pro výzkumnou část formuluje 5 hypotéz, které jsou zvolené vzhledem k možnostem a jsou 

v souladu se stanoveným cílem.          

    
4. Metody testování hypotéz, jejich vhodnost a logika postupu práce. 

Zvolené metody – pozorování a experiment – odpovídají záměru práce a formulovaným hypotézám. 

Výzkumný vzorek je dostačující, celkem 137 žáků v ý školách. Práce je doplněna fotodokumentací 

z jednotlivých tříd, které se přímo nabízí k využití prostoru k pohybovým aktivitám. 

                         
5. Úroveň analýzy a interpretace výsledků (statické zpracování, přehlednost výsledků, grafů, tabulek aj.), 

zaměření a úroveň diskuse. 

Způsob interpretace výsledků, jejich přehlednost, komparace a tabulkové vyjádření splňují potřeby 

diplomové práce. Diskuse je logická a věcná. Je vtažena k ověření platnosti hypotéz.   

         
6. Formulace závěrů (přiměřenost, jasnost, konkrétnost, stručnost, vazba na problém, cíl a hypotézy), přínos 

a využití výsledků. 

Velice přínosné pro práci je nabídka pomůcek, které využívají děti k pohybu. Rovněž příklady her do 

výuky, tělovýchovných chvilek a pohybových aktivit o přestávkách jsou kvalitní. Hry by bylo vhodnější 

zařadit do příloh. Závěr práce je poněkud nepřehledný, jedná se spíše o shrnutí celé práce a vlastní úvahy 

autorky. 

                
7. Formální stránka práce (jazyková a stylistická úroveň, úprava, přehlednost text, dodržení norem rozsahu 

práce, bibliografické citace apod.). 

Po formální stránce splňuje práce většinu požadovaných parametrů. Po jazykové stránce je práce na dobré 

úrovni. 

             
8. Celkové hodnocení práce (přehlednost, přístup a samostatnost autora při zpracování, jeho informovanost 

o metodologii vědecké práce apod.). 

Autorka prokázala ve své práci, že dokáže zvolené téma zpracovat na potřebné úrovni. Přestože 



autorka svou práci dokončila po delším časovém přerušení, splňuje práce požadavky kladené na 

diplomovou práci.  

 

                

Práci k obhajobě   doporučuji 

 

Návrh klasifikace: 

 

Otázky k obhajobě: 1)  Jaké jsou hlavní důvody k neochotě zavádět ve školních prostorách koutky pro 

pohybovou aktivitu dětí ? 
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