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Cíl práce 

 

Cílem bylo pomocí metody elektronického dotazování zjistit, 

jak žáci vybrané základní školy vnímají tělesnou výchovu a 

jakými faktory jsou jejich postoje ovlivněny. Následně na 

základě výsledků vypracovat doporučení pro udržení nebo 

zvýšení zájmu žáků o tělesnou výchovu a jejich motivace k 

vykonávání sportovní činnosti.   
Vedoucí bakalářské práce PhDr. Vladimír Janák, CSc. 

Oponent bakalářské práce PhDr. Rostislav Vorálek, Ph.D. 
 

Rozsah práce   

stran textu 66 stran psaného textu, včetně příloh 

literárních pramenů (cizojazyčných) 

35 citovaných publikací od českých i zahraničních 

autorů 

tabulky, grafy, obrázky 19 grafů, 4 schémata a 1 obrázek  
 

Náročnost tématu na 
úroveň 

výborně velmi dobře dobře nevyhověl/a 

teoretické znalosti x    

praktické zkušenosti  x   

podkladové materiály (vstupní data) a 

jejich zpracování 
x    

 

Kritéria hodnocení práce 

úroveň 

výborně 
velmi 

dobře 
dobře nevyhověl/a 

stupeň splnění cíle práce x    

logická stavba práce x    

práce s českou literaturou včetně citací x x   

práce se zahraniční literaturou včetně 

citací 
 x   

adekvátnost použitých metod x    

hloubka provedené analýzy  x   

stupeň realizovatelnosti řešení x    

formální úprava práce (text, grafy, 

tabulky) 
x    

stylistická úroveň x    

nároky BP na podkladové materiály, 

konzultace, průzkumy 
x    

použití analýz, matem. statistických a 

jiných metod, komparací apod. 
    

využitelnost námětů, návrhů a 

doporučení k řešení problému 
x    

obsah a relevantnost příloh v textu či 

příl. části BP (tabulky, grafy, propočty 

apod.) 

x       

Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 

 

Práce je doporučena k obhajobě: ANO 



 

 

Navržený klasifikační stupeň: výborně 

 

Otázky k obhajobě:  

 

1. Mohla byste konkretizovat Rámcový vzdělávací program? 

 

2. Proč byla ke sledování vybrána pouze jedna škola? 

 

3. Otázky do dotazníku jste tvořila na základě, jakých podkladů? 

   

4. Byly pro žáky otázky dostatečně srozumitelné? 

 

5. Zohlednila jste i vliv materiálních (nářadí, načiní) a prostorových možností (hala, venkovní 

hřiště, bazén), které má škola k dispozici?  

 

6. Kolik hodin tělesné výchovy týdně byste navrhovala? 

 

 

 

Závěr posudku: 

 

Práce se zabývá oblastí školní tělesné výchovy, a to z pohledu, jak ji vidí žáci. Přináší řadu 

zajímavých informací, které bych doporučoval publikovat v odborných periodicích. Závěrem 

posudku mohu konstatovat, že práce má kvalitní úroveň a splňuje požadavky na ni kladené. 
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V Praze dne: 9. 8. 2020       Podpis: 

 


