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

 Autor práce si dané téma zvolil z důvodu svého velkého zaujetí pro sport a vzhledem k tomu, že již 

působí v roli učitele TV. Práce má velký rozsah, který je způsoben značným množstvím sportovních 

aktivit, které ve své práci sleduje, a to z pohledu ředitelů škol, učitelů TV a samotných žáků. Cíl práce je 

jasně, srozumitelně a stručně formulován a koresponduje s názvem práce. Stanovené hypotézy reflektují 

řešenou problematiku. Struktura práce má logický charakter.      

                   

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 kvalitně zpracována a řeší témata, která se vztahují k praktické části práce. Poměr 

teoretické a výzkumné části práce je vyvážený. Rozsah uvedené literatury a zdrojů je více než dostačující 

– celkem 30 titulů. Užití formy citací je správné.        

         

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

Autor ve své práci formuluje celkem 6 pracovních hypotéz. Formulace jednotlivých pracovních hypotéz 

vychází ze stanoveného tématu práce a je v souladu s jejím cílem. Výhrady mám ke stanoveným 

hypotézám č. 2, kdy autor řeší v rámci hypotézy dva dílčí problémy. Taktéž i hypotéza č. 5 má dokonce 

dalších 5 dílčích hypotéz s poměrně širokým obsahem. Hypotéza č. 6 je velmi problematicky 

formulována a tím méně srozumitelná. Celkově z uvedeného vyplývá, že autor si stanovil ne 6, ale 9 

hypotéz. 

               

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

Student ke svému výzkumu použil kvantitativní formu a to konkrétně metodu dotazníkovou. Drobným 

nedostatkem je, že v práci neuvedl popis této výzkumné metody, tzn. co to je dotazníková metoda, k čemu 

slouží atd. Použitá metoda plně postačuje k ověření stanovených úkolů i k potřebám práce. Velmi kladně 

hodnotím množství škol a probandů, se kterými autor ve svém výzkumu pracoval. 

             

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

     aj.), zaměření a úroveň diskuse. 

Výsledky jednotlivých šetření jsou přehledně zaznamenány, vyhodnoceny i interpretovány v podobě 

tabulek i grafů.  Některým grafům a tabulkám hlavně v teoretické části je potřeba vytknout špatnou 

čitelnost (str.13,32,33,34….). Diskuze reflektuje jednotlivé hypotézy. V diskuzi postrádám větší polemiku 

nad jednotlivými výsledky hypotéz, jakož i polemiku s některými výstupy výzkumů a publikovanými 

fakty. 

 

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

    přínos a využití výsledků. 

Závěry práce jsou jasně strukturované a odpovídají cíli práce. V kapitole „Závěry“ postrádám právě 

výsledky polemiky a jejich shrnutí z diskuze včetně jasných východisek.  

 

 

      



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

     rozsahu práce, bibliografické citace apod.). 

Po formální a jazykové stránce diplomová práce splňuje požadavky na ni kladené. V práci se přesto 

vyskytují drobné nedostatky v podobě gramatických chyb (str. 7„Odnepaměti“) nebo použitých výrazů, 

které pro tento typ práce nejsou vhodné (str. 12,25,38…).   

                

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

     informovanost o metodologii vědecké práce apod.). 

Student pochopil problematiku vědecké práce. Z práce je zřejmé, že autor pracovala samostatně a 

s velkým osobním nasazením. Při své práci vhodně využívala uvedenou literaturu i informační zdroje. 

Protokol o vyhodnocení podobnosti práce vykazuje  60 podobných dokumentů což je méně než 5%. Jedná 

se ve většině případů o řádné citace. 

 

Práci k obhajobě   doporučuji 

Návrh klasifikace: 

 

Otázky k obhajobě:  

1) Jak se promítá sportovní zaměření učitelů TV do výběru učiva v hodinách tělesné výchovy  

2) Čím si vysvětlujete, že právě město Písek se na výzkumu podílelo tak nízkým procentem vyplněných  

     dotazníků? 

3) Proč jen 3% učitelů, kteří vyučují neaprobovaně TV si chce doplnit vzdělání v této oblasti? 
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