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

práce. 

Autor se zabývá problematikou SOKOLA a jeho cílem je porovnat, resp. zhodnotit 

průběžnou nabídku cvičení pro věkovou kategorii žáků a žákyň v jednotlivých jednotách od 

obnovení činnosti Sokola v roce 1990 až do současnosti. Práce má klasickou strukturu 

teoretické a praktické – výzkumné části. Celkem má práce 69 stran (přílohy nepočítaje) 

v několika kapitolách, které jsou nesmyslně očíslovány, některé pak očíslovány nejsou vůbec. 

Cíl předkládané práce je formulován jasně a správně. Dílčí cíle mají spíše charakter úkolů práce 

než samotných dílčích cílů. Problémy, resp. problémové otázky práce bohužel autor neuvádí, 

byť by být uvedeny měly, proto nelze hodnotit provázanost problémů a cíle práce.  

2. Úroveň teoretické části, komplexnost analýzy zkoumaného problému, 

kvalita práce s literaturou (odkazy, citace, počet a druhy využitých 

informačních zdrojů apod.) 

V teoretické části autor prokázal schopnost správně a samostatně pracovat s odbornou 

literaturou. Užití formy citací je dle normy, ale často nesprávně cituje v rámci přímých citací, 

neboť v nich není kurzíva ani uvozovky (např. str. 14, 15, 16, 26, 27, 31, 32, 33, atd.). Rozsah 

uvedené literatury je aktuální, a dostačující, protože obsahuje 43 odborných zdrojů, z čehož je 

18 internetových. Seznam použitých zdrojů však není očíslován. Celkově je teoretická část 

zpracována dobře, podrobně se zjevnou snahou o pečlivost. 

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

Autor v práci uvádí 6 hypotéz, které jsou ovšem formulovány dosti nesrozumitelně a to 

tak, že samotná formulace nepůsobí jako hypotéza, ale spíš jakési tvrzení, v některých 

případech pak mají hypotézy více proměnných, než by bylo vhodné, aby se daly seriózně 

vědecky ověřit. Provázanost na problémy práce hodnotit nelze, neboť je autor bohužel neuvádí. 

Provázanost dílčích cílů s hypotézami je však přinejmenším zcela diskutabilní. 

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



      V práci byla použita jednak kompilační metoda, jež na základě studia odborné literatury 

prezentuje dané téma, a také metoda dotazníku. Použité metody i logika postupu práce jsou 

v pořádku. 

5. Úroveň analýzy a interpretace výsledků (statistické zpracování, přehlednost 

výsledků, grafů, tabulek aj.), zaměření a úroveň diskuse. 

Výsledková část je zpracována klasicky formou nejrůznějších typů grafů. Interpretace 

výsledků je dostatečně podrobná. V kapitole Diskuse pak diplomant reflektuje zjištěné 

výsledky výzkumného šetření. Následně provádí rešerši zkoumané problematiky a uvádí další 

již realizované výzkumné studie v rámci této problematiky, se kterými ji správně porovnává a 

vhodně dává do souvislosti, čímž ji činí zajímavou a inspirativní. Na samotném konci Diskuse 

pak autor uvádí vyhodnocení zkoumaných hypotéz. 

6. Formulace závěrů (přiměřenost, jasnost, konkrétnost, stručnost, vazba na 

problém, cíl a hypotézy), přínos a využití výsledků. 

        V Závěrech jsou formulovány zjištěné výsledky z výzkumného, resp. dotazníkového 

šetření. Závěry jsou ale rozmělněny do „polobeletristické“ podoby, jsou nestrukturované a tudíž 

nepřehledné.  

 

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

textu, dodržení norem rozsahu práce, bibliografické citace apod.). 

  Formální stránka práce je poměrně zdařilá. Stylistická a jazyková úroveň práce je také 

víceméně dobrá (až na některé formulační neobratnosti např. „podcíle“ apod.). Rozsah uvedené 

literatury je s 43 zdroji také plně dostačující a užití citací je v souladu s normou (až na nesprávně 

uváděné některé přímé citace). Z hlediska stavu kontroly na plagiáty je míra podobnosti 

s jinými dokumenty dle fakultního antiplagiátorského programu  5 % (s 24 podobnými 

dokumenty). Jedná se o řádnou citaci literárních zdrojů a odkazů. 

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

zpracování,  jeho informovanost o metodologii vědecké práce apod.). 

      Z pozice oponenta práce konstatuji, že předložená práce je zpracována se snahou o 

pečlivost. Autor splnil cíle práce, které si stanovil a prokázal schopnost samostatné vědecké 

práce. Ale z metodologického hlediska je práce do jisté míry diskutabilní v rámci provázanosti 

hypotéz a dílčích cílů, stejně tak jako vlastní konstrukce, resp. formulace hypotéz s absencí 

problémů práce a některými formálními nedostatky (některé formulace, nesmyslně 

očíslovanými kapitolami a neočíslovaným seznamem literatury apod. viz výše.). Proto to dává 

této práci pouze punc průměrnosti. Předloženou diplomovou práci hodnotím akceptovatelně. 

Celkově konstatuji, že diplomová práce splňuje kritéria kladená na úroveň tohoto typu prací.   

 Předkládanou diplomovou práci k obhajobě DOPORUČUJI. 

 

V Praze, dne 15. 5. 2020                                                    PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D. 
 

Doplňující otázky k obhajobě: 

1) Vyjádřete se k připomínkám oponenta.  

 


