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Přestože témata kvalifikačních prací související s úpolovými sporty, se sebeobranou či přímo s 

bojovým uměním jsou v poslední době poměrně častá, neváhal autor pohlédnout na tuto 

problematiku z poněkud jiného úhlu, než je běžné a pokusil se o rozbor preferencí a popularity 

úpolových aktivit a  u žáků na ZŠ ve  Jihočeském kraji a Praze. Práce vykazuje klasickou 

strukturu. 

Hlavním cílem práce (s.59) je zjištění preferencí a oblíbenosti úpolových aktivit u žáků druhého 

stupně na vybraných školách. Tento cíl je tedy vhodně formulován. Stejně je to i s  cílem dílčím 

a třemi problémy práce na následující straně.  

Teoretická část práce je dosti rozsáhlá a zdařilá. Věnuje se historii a základním charakteristikám 

úpolových sportů a sebeobrany. Tato část představuje použitelné východisko pro část 

výzkumnou. 33 literárních a 14 internetových zdrojů uváděných v seznamu literatury je pro 

tento typ kvalifikační práce počet naprosto dostačující. Diplomant  tuto literaturou i zdroje 

odborně využil. Citace odpovídají normě a jsou dobře srozumitelné. Rozsah teoretické části je 

s rozsahem části výzkumné víceméně vyvážený.  

Na s. 60 jsou exaktně formulovány tři pracovní hypotézy. Tyto hypotézy vycházejí jak z cílů, 

tak z poznatků teoretické části.  

Metoda dotazníku i použité statistické metody považuji k testování výše uvedených hypotéz za 

vhodné. Logický je také následný postup práce. Dobře sestavený a nezvykle rozsáhlý je 

výzkumný soubor (440 respondentů). 

Vzhledem k velkému rozsahu výzkumu je třeba ocenit především přehlednost interpretace jeho 

výsledků.  Tyto výsledky  (s. 64-96) jsou přehledně a jasně prezentovány pomocí vhodně 

komentovaných grafů a tabulek. Na s. 97 a 98 se autor výstižně vyjadřuje k výsledkům testování 

jednotlivých hypotéz. 

V rozsáhlé Diskusi se pisatel zabývá  především rozborem a kritikou použitých zdrojů. 

Odhalování jejich rozdílností a souvislostí považuji za velmi přínosné. 

Strukturované závěry jsou velmi stručné, ale jasné a výstižné. Obsahují i doporučení pro praxi. 

Po formální stránce nevykazuje předkládaný text žádné podstatné nedostatky, také jazykově a 

stylisticky je v pořádku. Je logicky sestaven a doplněn přílohami. 

Celkově považuji předkládanou práci za velmi zdařilou a zajímavou. Na první pohled je patrné, 

že se Procházka práci plně věnoval a prokázal při jejím řešení velkou samostatnost, píli i 

nevšední orientaci ve zkoumané oblasti.       

Práci doporučuji k obhajobě.  



       
Otázka k obhajobě: Jak si vysvětlujete, že o úpolové sporty mají větší zájem chlapci, než 

děvčata ? 
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