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

práce.  

Téma práce je aktuální nejen v souvislosti s vybranými sportovními hrami. 

Formulace problému, cíle práce byly stanoveny spolu s úkoly.  

2. Úroveň teoretické části, komplexnost analýzy zkoumaného problému, 

kvalita práce s literaturou (odkazy, citace, počet a druhy využitých 

informačních zdrojů apod.)  

Autorka uvádí dostatečný počet zdrojů informací - 29 literárních odkazů a 

zdroje elektronické (6). Syntéza poznatků zahrnuje části související se zadanou 

tématikou.  

Zmíněné citace v textu jsou v souladu s normou. 

 

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

Autorka stanovila celkem 3 hypotézy korespondujících s problémy i cílem 

práce. Poněkud chaoticky se čtenář orientuje ve znění samotných hypotéz, 

v komparaci různých demografických celků (ZŠ velkoměsta, maloměsta a …) 

oproti komparaci výzkumného šetření v jedné ZŠ a následně dvou škol 

(komparace na základě podobnosti). Někdy autorka používá název ZŠ, jindy 

místa obce – nejednoznačné z hlediska záměru šetření. 

 

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

Metody testování zahrnují dotazníkové šetření a experiment, což autorka 

popisuje z hlediska syntézy poznatků obecně v části metodologické místo toho, 

aby zde konkretizovala metodiku konkrétního výzkumného šetření a 

jednoznačně charakterizovala výzkumné soubory odlišných demografických 

celků a ještě jedné ZŠ. Vlastí postup práce je popsán pouze na pár řádcích a 

přitom by zasloužil přesnější výklad vzhledem k, již výše, zmiňované 



problematice. Chybí zejména přiblížení odlišných výzkumných souborů a 

jednoznačná příslušnost k daným hypotetickým otázkám.  

V rámci metodiky autorka uvádí též souhrn a výčet všech 30 návrhů příprav 

vyučovacích jednotek (intervenční program), což by mohlo být součástí příloh - 

obsahově zahrnuje 30 stran textu.  

Po podrobnější analýze sepsaného materiálu nakonec spatřuji záměr a postup 

práce za logický. 

 

5. Úroveň analýzy a interpretace výsledků (statické zpracování, přehlednost 

výsledků, grafů, tabulek aj.), zaměření a úroveň diskuse.  

Analýza a interpretace výsledků je podpořena tabulkovými ilustracemi. V rámci 

vyhodnocení výzkumného šetření je využito 18 tabulek s mnoha daty, z nichž 

nejpodstatnější jsou výstupní hodnoty s barevným odlišením hodnot z hlediska 

zlepšení či zhoršení výkonů. Ostatní výsledky by bylo vhodnější opět uvádět 

v přílohách. Dotazníkové šetření zahrnovalo nezvykle, pouze, 2 respondenty, 

čímž vzniká otázka, zda nebyla vhodnější jiná varianta k získání potřebných 

informací. Každá otázka je vyhodnocena slovně i graficky za pomoci 10 

koláčových grafů. 

Diskuze sumarizuje a vyhodnocuje předem stanovené hypotézy a analyzuje 

zajímavosti, které vyplynuly ze samotného testování. 

 

6. Formulace závěrů (přiměřenost, jasnost, konkrétnost, stručnost, vazba na 

problém, cíl a hypotézy), přínos a využití výsledků.  

Závěry práce jsou poměrně rozsáhlé, což opětovně odkazuje na složitost 

závěrečného sdělení. Přínos a využití výsledků spatřuji z hlediska programového 

návrhu na konkrétní vyučovací jednotky.  

 

7. Formální stránka práce (jazyková a stylistická úroveň, úprava, přehlednost 

text, dodržení norem rozsahu práce, bibliografické citace apod.).  

Formální – jazyková a stylistická úroveň práce je v souladu s požadavky na 

tento druh odborné práce. Nesrovnalosti z oblasti odborné terminologie lze najít 

(zejména návrhu vyučovacích jednotek -… „roztaženýma nohama“…) 

Rozsah práce je přiměřený, ale dosti ovlivněný obsahem, který mohl být zahrnut 

v přílohách, bibliografické citace jsou v souladu s normou.  

 

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

zpracování, jeho informovanost o metodologii vědecké práce apod.).  

Autorka prokázala orientaci ve vybrané problematice, splňuje požadavky tohoto 

typu závěrečné práce s výše zmíněnými výtkami. 

 

Práci k obhajobě doporučuji  

 

 



Otázky k obhajobě:  

Proč jste zvolila dotazníkové šetření pro 2 vyučující? 

Lze nějak predikovat odlišnosti ve výuce TV pana učitele a paní učitelky? 

Byl výběr jedné vyučující ženy a jednoho muže záměrný? 
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