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Zjistit, jak výuka v hodinách TV reflektuje doporučení RVP ohledně 

výuky úpolů, jaký podíl v rámci TV výuka úpolů zaujímá a popsat trendy 

zařazování úpolů do TV.  

Vedoucí bakalářské práce Mgr. Adam Zdobinský 

 

náročnost práce na úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná 

teoretické znalosti  X  

praktické zkušenosti  X  

podkladové materiály, vstupní data a jejich zpracování X   

 

kriteria hodnocení práce známka 

1 2 3 4 
název práce  X   
téma práce a její aktuálnost X    
teoretická fundovanost autora  X   
formulace cílů práce  X   
celkový postup řešení  X   
práce s daty a informacemi X    
hloubka provedené analýzy X    
členění a logická stavba práce  X   
práce s odbornou literaturou  X   
formální úprava práce (text, grafy, tabulky)  X   
stylistická úroveň   X  
přesnost formulací a práce s odborným jazykem  X   
splnění cílů práce  X   
adekvátnost použitých metod X    
závěry práce a její formulace  X   
odborný přínos práce a její praktické využití X    

 

Připomínky a otázky k obhajobě: 

 
Předložená bakalářská práce má celkem 76 stran, z toho je 50 stran samotného textu včetně literárních zdrojů a 

15 stran příloh. V práci se autor věnuje rozsáhlé historii úpolů až do strany 19 a následuje několik stran definic a 

významu úpolů. V těchto pasážích autor poukazuje na několik literárních zdrojů, které se věnují problematice, 

nicméně citace jsou převážně za celými odstavci a není tedy jasné, zda se jedná o přímou citaci. Shoda 

s podobnými texty v rámci Turnitin je 19%.  

 

 Na str. 19 ve 3. odstavci definuje pojem „bojové aktivity“ a následuje větou, že tento název zahrnul do 

soustavy TV Tyrš, což je tvrzení zcela milné. Na stejné straně v posledním odstavci se autor vyjadřuje 

poněkud neobratně, kdy tvrdí, že díky úpolovým aktivitám v TV ovlivňujeme překonávání stresu, 

uvolnění napětí nebo posouvání hranic. Tato věta nedává smysl, chtělo by rozepsat lépe vlastními slovy.  

 Na str. 20 v kapitole Úpoly ve školní tělesné výchově autor tvrdí, že Tyrš zavedl úpoly do osnov. Není 

jasné do jakých osnov. Úpoly byly pouze součástí sokolské soustavy. Dále je zde uvedeno několik 

významných světových pedagogů, kteří dle autora propagovali úpoly. Zde by to chtělo podložit 

několika relevantními zdroji, ne pouze odkazem na diplomovou práci. Tyto údaje a fakta je třeba si 

ověřit, nejen citovat.  

 Na str. 21 první odstavec popisuje shodu výsledků dvou studií, avšak po začtení do textu lze nalézt spíše 

patrný rozpor.  



 Dále práce obsahuje několik pravopisných gramatických chyb, názvy tabulek se dle doporučení píšou 

nad tabulku či graf, roky se píšou celé 1948 vs. pouze 48. 

 Elektronické citace nejsou ve správné normě 

 

Následující část práce popisuje vzdělávací systém v České republice s odkazem na RVP a ŠVP. Autor popisuje 

procesy řízení těchto programů a existenci úpolů v nich. Nicméně místy je text chaotický a nedokončený, např. 

popis kódů pro specifické obory, nebo popis principů RVP pro gymnázia v odrážkách oproti stejnému popisu pro 

střední školy v odstavci.  

 

Další část je věnovaná samotné metodice a vyhodnocení dat. Dotazník je vyčerpávající až přesahující 

vymezenou problematiku. Zpracování a interpretace dat je adekvátní typu závěrečné práce. Práce je určitě 

přínosem pro úpoly, neboť zjišťuje specifickou problematiku, ke které neexistuje celoplošný výzkum a výsledky 

pomohou k lepší interpretaci úpolů ve školní TV.  

 

Otázka: 

 

Na str. 37 komentujete zjištění výzkumu z roku 2007, že 41% dětí zažilo fyzické napadení poznámkou, že kdyby 

se sebeobrana zařazovala více do hodin TV, výsledky fyzického napadení vy vyly třeba jiné. Vysvětlete tento 

svůj komentář.  
 

 

Práce    je   -   není   doporučena k obhajobě  (nehodící se škrtněte) 

 

Navržený klasifikační stupeň: Velmi dobře 
Do rámečku vypsat slovní hodnocení z této škály:  výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl/a 
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