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Cíl výzkumu je zjistit, jak výuka v hodinách tělesné výchovy 

reflektuje doporučení RVP ohledně výuky úpolů, jaký podíl v 

rámci TV výuka úpolů zaujímá a popsat trendy zařazování 

nebo důvody nezařazování úpolů do hodin školní tělesné 

výchovy z pohledu učitelů tělesné výchovy. 

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   
praktická kompetence 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     
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: 

Rozsah práce je 77str., čímž autor splnil předepsaný požadavek. Program Turnitin odhalil 

shodu 19%. Všechny shody jsou však náležitě odcitovány, tudíž se autor nedopustil plagiace. 

Zobrazené shody jsou v odstavcích rozdrobeny a přerývány vlastním komentářem autora. 

Počet zdrojů 51 je na poměry bakalářské práce výrazně nadprůměrný. Zařením 6 zahraničních 

zdrojů autor prokázal orientaci v cizojazyčné literatuře. 

 

Téma práce zapadá do dlouhodobého zaměření katedry TUS. Její tvorbou se autor podílel na 

progresívní činnosti ve vědecko-výzkumné práci oddělení úpolových sportů.  

Práce se vyznačuje dobrým formálním zpracováním, nicméně je místy zřetelná nepozornost 

při práci s mezerníkem. 



Slohová úprava obsahu textu projevuje jisté známky neobratnosti, což svědčí o mírném 

nedostatku zkušeností v tvorbě psaného textu. 

Místy je text provázen výrazy, které do vědeckého vyjadřování nepatří a hodí se spíše pro 

novinářský styl. Např. str. 17: „po smrti Mistra Jana Husa nastupují na scénu dobře 

organizovaní…“. 

Rovněž některé citační obraty na začátku vět vykazují nepřesnosti, např. str.13: „podle 

(Reguli, Durech, Vít, 2007) síla, moc a …“. 

Mezi str. 17-18 a 46-47 je vložena prázdná strana čož nemusí být chybou autora. 

Některé reprodukce dosavadních výzkumů se rovněž vyznačují určitou absencí logické 

výrokové stability (str.21). 

Na str. 28 při popisu vybraných úpolových sportů autor nedodržuje výrazovou konzistenci 

judo x džudó. 

Absenci konzistence obsahuje i tabulka č. 2, kde autor ledabyle používá velká a malá 

písmena.  

 

 

Otázky: 

1) Graf č. 12 na str. 54 říká, že učitelé TV mají zájem o další vzdělání v oblasti úpolů. 

Zároveň jste zjistil procentuelní zastoupení dílčích úpolových aktivit, prováděných na 

TV. Jste schopný na základě zjištěných výsledků náplně úpolových částí hodin 

sestavit doporučení náplně pro Další vzdělávání pedagogických pracovníků, kde byste 

pedagogům rozšiřoval obzor? Proč? 
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