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 Vývoj pohybových aktivit pro žáky v Sokole po roce 1990 

 
Cvičení žáků má v sokolské organizaci velmi dlouhou tradici. Změny v nabídce pohybových 

aktivit jsou pro tuto věkovou kategorii rozhodujícím motivačním faktorem zajištující zájem 

mládeže o členství v uvedené organizaci. Z tohoto pohledu je aktuálnost vybraného tématu 

zcela zřejmá. Práce vykazuje obvyklou strukturu. Způsob číslování jednotlivých kapitol je 

poněkud neobvyklé a matoucí.  Cíle práce jsou stručně a výstižně formulovány na s. 11. 

Teoretická část práce řeší komplexně zkoumaný problém, je velmi podrobně zpracována. Autor 

pracuje erudovaně s  použitou literaturou i ostatními zdroji. Uváděné citace jsou srozumitelné. 

25 vhodně volených literárních titulů a 18 internetových odkazů se jeví pro magisterskou 

diplomovou práci počtem naprosto dostatečným. 

Hypotézy na s. 36 jsou poněkud komplikovaně formulovány. Vycházejí sice z teoretické části 

práce, nicméně je jejich souvislost s cíli i názvem práce někdy jen vzdálená. 

Výše uváděné hypotézy jsou testovány metodou dotazníkového šetření. Retrospektivní metoda 

je prezentována v teoretické části práce. Obě použité metody jsou vhodně voleny, stejně jako 

ostatní metody, se kterými autor automaticky pracuje, aniž by je zvlášť uváděl. Postup práce je 

naprosto logický. Dotazník uváděný v přílohách je velmi pečlivě a podrobně sestaven. 

Výsledky práce jsou detailně, ale přehledně, prezentovány v podobě komentovaných grafů. 

Diskuse je velmi podrobná a zabývá se především problémy vznikající práce, polemizuje 

s obdobnými výzkumnými pracemi. Nastavuje tak opravdu vysokou úroveň této kapitoly. Na 

konci Diskuse nacházíme ještě výsledky testování hypotéz. 

Závěrům by prospěla určitá strukturalizace. Kapitola by tak získala potřebnou přehlednost. 

Autor by se tak vyhnul obtížným formulacím a čtenářům by usnadnil porozumění uváděných 

skutečností. Práce je využitelná a přínosná zejména pro sokolské cvičitele mládeže a pro 

funkcionáře sokolských jednot. 

 Po formální stránce nevykazuje předkládaný text na 69 stranách žádné podstatné nedostatky, 

také jazykově a stylisticky je prakticky v pořádku. Je logicky sestaven a vhodně doplněn 

rozsáhlými přílohami. Míra podobnosti s jinými dokumenty je 5 %. 

Celkově mohu konstatovat, že diplomová práce je poměrně zdařilá. Nelze přehlédnout, že se 

diplomant dokonale zorientoval ve zvolené problematice a že je schopen zpracovat ji na 

požadované úrovni. Největším nedostatkem práce je nevyrovnanost úrovně jednotlivých 

kapitol. Velmi kladně je třeba hodnotit nevšední píli a snahu Matěje Hrdiny dostát úkolům, 

které před něj diplomová práce postavila. Vznikající práci velmi často konzultoval.  

Výše uvedené skutečnosti mě vedou k tomu, že práci doporučuji k obhajobě. 

 

Otázka k obhajobě: Co Vás na výsledcích vaší práce nejvíce překvapilo ? 

 

Hodnocení : 

 

V Praze, dne 25.5 .  2020                                             PhDr.et PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D.                

                                                                                          vedoucí  práce 
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