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1. Aktuálnost tématu, obsahová struktura práce, formulace problému a cíle práce. 
Hypokineze jako nechtěná součást současného životního stylu a  s tím související obtíže začínající 
v dětském věku a provázející člověka i společnost po celý život je tématem aktuálním, především 
z hlediska výchovného. Pokud rodina nedá dítěti do životního základu určitou potřebu, přirozenou 
potřebu pohybu je tento úkol na školních zařízeních. Obsahová struktura práce velmi podrobně 
v teoretické části popisuje většinu možných ovlivňujících aspektů. V praktické části se autorka 
zaměřuje  na konstatování zjištěných faktů vzhledem k normám. Takto je formulován i cíl, včetně 
dílčích cílů práce.  

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

(odkazy, citace, počet a druhy využitých informačních zdrojů apod.) 
Teoretická část je velmi obsáhlá. Autorka komplexně analyzuje široké spektrum podkladů ke 
zvolenému tématu.   V praktické části pak autorka pracuje jen s menší  částí z uvedeného.  
V seznamu literatury je celá řada kvalitních zdrojů, které správně a obsáhle cituje.  

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

Hypotézy jsou zajímavé a korespondují s cílem práce. Většina hypotéz je však formulována spíše 
jako odpověď nalezená ve výzkumné části. Formulace kupř. formou otázky by úrovni práce velmi 
pomohla. U stanovení hypotéz nejsou uvedeny důvody, podklady k jejich stanovení – předchozí 
výzkumy, literatura apod.   

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

Pro splnění stanovených cílů a k potvrzení či vyvrácení hypotéz autorka použila kombinace metody 
chronometráže a metody pozorování. Metody pro danou problematiku velmi vhodné, důkladně 
popsané v teoretické části a dobře převzaté a použité.  Postup práce je v praktické části dobře 
popsaný, včetně podrobného  popisu testovaného vzorku žáků a jeho rozdělení dle potřeb 
stanovených cíli práce.   

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

aj.), zaměření a úroveň diskuse. 
Získané výsledky jsou zpracovány v přehledných tabulkách a grafech, které jsou doplněny i 
stručnou legendou. Odpovědi na jednotlivé hypotézy by mohly mít svojí vlastní část – takto se 
v textu trochu ztrácí a těžko hledají.  Výsledky jednotlivých měření jsou velmi podrobně popsané a 
vždy dány do porovnání formou konstatování  s normami uváděnými v textu v teoretické části. U 
tabulek a grafů by měl být uvedený zdroj.  

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

přínos a využití výsledků. 
V závěru autorka v podstatě opakuje fakta zjištěná a popsaná v diskusi. Zde by bylo vhodnější uvést 
shrnutí vlastního názoru na celkový výzkum, případně přínos do praxe. Toto je v podstatě shrnuto 
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jednou větou – nosnou, ale jedinou - Celková časová efektivita cvičebních jednotek je ovlivněna 

především samotným učitelem a jeho schopností organizovat a řídit výuku. 
 

7. Formální stránka práce (jazyková a stylistická úroveň, úprava, přehlednost textu, dodržení norem 
rozsahu práce, bibliografické citace apod.). 
Práce dodržuje normy i rozsah práce. Částečně převažuje teoretická část a velmi obsáhlé citace. 
Kapitoly jsou sestaveny logicky, členěny jasně a přehledně, krom výše uvedených poznámek –  
k formulacím  hypotéz a odpovědím.  

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

informovanost o metodologii vědecké práce apod.). 
Autorka si zvolila dané téma především z důvodu vlastního profesního růstu – pro zjištění a 
utvoření si obsáhlejšího názoru/přehledu o podobě efektivity v hodinách tělesné výchovy na 
základní škole. Velmi obsáhlá teoretická část poukazuje na zájem o téma z mnoha možných 
pohledů – vývoje dítěte, forem výuky, možností pedagoga, pedagogických metod … . Zpracování 
(krom uvedených poznámek k hypotézám) je přehledné a srozumitelné. Z mého pohledu se 
autorka zaměřuje ve výsledcích zkoumání na konstatování zjištěných faktů, bez výrazného popisu, 
nebo vyjádření vlastního názoru ke zjištěným výsledkům.  
 
Práci doporučuji k obhajobě. 
 
Návrh klasifikace:  2 
 
 
Otázky k obhajobě:  
1) Které faktory nejvíce ovlivňují  časovou efektivitu hodin tělesné výchovy?  
2) Jaké jsou nejdůležitější úkoly hodin tělesné výchovy?  
 
 
Datum:                     Podpis: 
 
 


