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Aktuálnost tématu, obsahová struktura, formulace problému a cíle práce: 

Téma může přinést některé informace k postojům a zájmům rodičů, což by bylo přínosné. 

Problém je nastíněn v kvalitě aktivit, ale není nijak více vymezen. Cíl je dále formulován 

vhodně, ale úkoly (nebo dílčí cíle?) na cíl nijak nenavazují, místo faktorů pro rozhodování se 

táží po aktivitách dětí, jejich objemu a frekvenci.  

Úroveň teoretické části, kvalita práce s literaturou:  

Teoretická část vychází z rešerše 15 zdrojů, má rozsah téměř celé práce, a přitom se tyto části 

nijak nevztahují ani neaplikují k řešenému tématu, proto se ptám např., jaký vliv má na 

rozhodování rodičů o pohybové aktivitě dětí např. citové vnímání dítěte, obrazná paměť a 

spontánní zapamatování aj.  Kap. k tělesnému vývoji by jistě mohla být naopak dobře 

aplikována, ale obsahuje 5 řádků!  Vysvětlete tvrzení, že se do senzomotorických her zapojí 

celé svalové skupiny, ty se pak zpřesňují… ???  Je opravdu dítě snadno unavitelné, citace 

Hájka s. 11. Jak se demografické přechody projevují na volnočasových aktivitách (zdroj)? Je 

však nutné ocenit i některé kapitoly, které svědčí o zájmu autorky o zpracování tématu a jsou 

mimo studijní obor (rodina, postoje k rodičovství, výchovné styly). 

Metody, vhodnost, logika postupu práce: 

Úkoly práce jsou tedy zaměřeny mimo cíl, pouze 1. výzkumná otázka k cíli směřuje, ostatní 

nikoliv. Metody jsou popsány zmatečně a v různých odstavcích a podkapitolách a dokonce i 

znovu ve výsledkové části. Metody byly dvě – on-line dotazník, což je uvedeno mimo popis 

metod, dále je uvedeno, že byl zaslán rodičům, ale byl zřejmě vyvěšen pro volné vyplnění 

zájemcům. Zpracování dotazníků bylo provedeno na jedno desetinné místo!!! Jak?  

Dále bylo osloveno 6 rodičů, kteří jsou charakterizováni jako ti, co mají jedno nebo někteří 

více dětí. Pokud s nimi autorka mluvila, mohla se zeptat přesněji! 

Úroveň analýzy, interpretace a diskuse: 

Výsledky měření jsou interpretovány zdvojeně, tedy v tabulkách i grafech, což není přípustné.  

Je třeba zvolit pouze jednu formu prezentace. Tím, že nebyla provedena vhodná rešerše, ani 

zamyšlení nad tím, jaké faktory mohou ovlivňovat výběr aktivit, míjí se výsledková část 

s problémem i cílem práce. Dotazník zjišťuje především účast dětí v různých aktivitách – tedy 

nevztahuje se k cíli práce. V některých odpovědích nelze odlišit pohybové a nepohybové 

aktivity (v počtu hodin, frekvenci atd.). Vztah k cíli mají některé odpovědi v rozhovoru, které 

však nejsou následně využity např. při vyhodnocení otázek ani v závěrech. Častou odpovědí 

na otázku po důvodech je zájem dítěte. Co pod tím autorka vidí?  Výsledkem celé práce dle 

odpovědí na výzkumné otázky je jediný faktor: zájem/ motivace (?) dítěte (s. 73). 

Diskuse je krátká a zabývá se spíše jinými aspekty, než faktory rozhodování. Tyto faktory 

nejsou tedy nijak pregnantně formulovány. 

Formulace závěrů, přínos a využití výsledků:  

Závěry nejsou strukturované a obsahují i části, patřící spíše do diskuse. Návrh do praxe je 

nesplnitelný.  

Formální stránka práce: 



Formálně je práce na přijatelné úrovni, je ale málo přehledná, zbytečně rozsáhlá, opakující 

data, výsledky jsou prezentovány zdvojeně. Uvádí špatný termín „lehká atletika“ s. 26, chybu 

v citaci Nakonečného (pořadí jmen a 2x stejná práce jen různé vydání). 

Celkové zhodnocení práce: 

Práce se mi zdá velmi nevyrovnaná, příliš rozsáhlá, a přitom se téměř nezabývá stanoveným 

problémem a neřeší cíl práce. Autorka si nevymezila možné faktory, a proto se odchýlila od 

řešení problému práce. Získala informace o aktivitách dětí, což však nebylo jejím cílem.  

Přes výhrady práci doporučuji k obhajobě. 

 

Otázky: 

Zamyslete se, co vše mohou být faktory při rozhodování o aktivitách dítěte. Možná by se dala 

vysledovat i nějaká jejich struktura. 

Reagujte na připomínky v textu. 

Definujte, co je volnočasová aktivita a co zájmová aktivita (činnost). 

Co je to zájem? Jak se liší motivace a zájem?  Co si myslíte, že myslí rodiče pod zájmem 

dítěte? Jak ho zjišťují? 

Formulujte jasně faktory rozhodování, které rodiče uvedli a vy jste je dále opomněla.  
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