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Jméno diplomanta: Daniel Hájek 

Název práce: Přehled programů podporujících pohybovou aktivitu dětí na základních školách v 
České republice 

Cíl práce: Bakalářská práce si klade za cíl sestavit přehled programů, které se v rámci 
základních škol snaží o navýšení pohybové aktivity žáků v České republice. Tento přehled by 
měl pomoci odborné veřejnosti ukázat, jaké programy na podporu pohybové aktivity dětí ve 
školách existují a na základě provedeného šetření i jaký je o ně ve školách zájem. 

Celková náročnost práce: 

Podprůměrné       Průměrné    Nadprůměrné 
 

Kritéria hodnocení práce – stupně hodnocení: 

Výborně - velmi dobře    -     dobře  -   nevyhovující 

Stupeň splnění cíle práce 
 

výborně 

Samostatnost při zpracování tématu 
 

velmi dobře 

Logická stavba práce 
 

výborně 

Práce s literaturou – citace, vlastní komentář  
 

velmi dobře 

Adekvátnost použitých metod 
 

výborně 

Hloubka tématické analýzy,vlastní přínos diplomanta 
 

výborně 

Úprava práce: text, grafy, tabulky 
 

velmi dobře 

Stylistická úroveň, jazyk 
 

velmi dobře 

 
Praktická/teoretická využitelnost zpracování: 

Podprůměrná   průměrná   nadprůměrná 

Hodnocení: 

Téma vnímám jako velmi přínosné, jak pro autora samotného, tak i pro odbornou veřejnost. 

Parametry práce jsou pro bakalářskou práci v podstatě ve všech ohledech nadstandardní. 

Asi je na místě vyzdvihnout množství odvedené práce v relativně novém tematickém zaměření práce. 

V teoretické části práce diplomant prokázal schopnost práce s literaturou. Tato část práce je psána 
poutavě a nesklouzla k nashromáždění velkého počtu stran celé práce (přičemž u mnoha zde 
prezentovaných kapitol by to nebyl žádný problém).  

Práce přináší cenné údaje, i když jejich získání nebylo vůbec jednoduché. Zejména v kontextu nového 
„fenoménu“ zvaného GDPR. Práce je vkusně anonymní. 

Na místě je třeba vyzdvihnout snahu a úsilí o práci empirického charakteru. 

Cíle a úkoly práce byly naplněny.  

Metodika práce je celkem vhodně popsána a zrealizována. 

 

Připomínky:  

Vzhledem k tomu, že diplomant dlouhodobě a průběžně konzultoval svou práci, tak připomínek není 
mnoho, jelikož většinu dokázal zapracovat v průběhu tvorby práce. 

Obecně se v práci vyskytují standardní „porodní bolesti“, tak typické pro BP. 

Konkrétně na prezentaci výsledků je trochu vidět jistá nezkušenost autora, což je na druhou stranu u 
bakalářské práce pochopitelné. 

Na další nedostatky práce zcela jistě upozorní oponentka práce. 



I když práce vznikala v poměrně dlouhém časovém horizontu, tak se zdá, že na závěrečné doladění to 
chtělo ještě trochu času či energie. 

 

Otázky k obhajobě: 

Co jste se o sobě dozvěděl v rámci realizace této práce? 

Je např. OVOV skutečně nesoutěžního charakteru?  

Staví nějaký ze zkoumaných programů na „prožitkovosti“ sportu či TV? 

Vnímáte potenciál v realizovaném tématu pro tvorbu případné DP? 

 

Práce je doporučena k obhajobě. 

Ano. 
 
 
Navržený klasifikační stupeň: velmi dobře-výborně 
 
Prohlašuji, že nejsem v rodinném či jiném soukromém vztahu k autorovi. 
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