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Cílem diplomové práce bylo zjistit aktuální úroveň zdatnosti u 

žáků 5. tříd na vybraných základních školách v okrese Jablonec 

nad Nisou, které nemají zaměření na sport. 

Vedoucí diplomové práce PhDr. Aleš Kaplan, MBA, Ph.D.  

Oponent diplomové práce PaedDr. Jitka Vindušková, CSc. 
 

Rozsah práce  85 s. 

stran textu 75 

literárních pramenů (cizojazyčných) 63 (8) 

Obrázky, tabulky, grafy, přílohy 3,8, 16, 13 
 

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   

práce se zahraniční literaturou včetně 

citací 
  x  

adekvátnost použitých metod   x  

hloubka provedené analýzy   x  

stupeň realizovatelnosti řešení     

formální úprava práce (text, grafy, 

tabulky) 
 x   

stylistická úroveň  x   

nároky DP na podkladové materiály, 

konzultace, průzkumy 
  x  

použití analýz, matem. statistických a 

jiných metod, komparací apod. 
  x  

využitelnost námětů, návrhů a 

doporučení k řešení problému 
    

obsah a relevantnost příloh v textu či 

příl. části DP (tabulky, grafy, propočty 

apod.) 

 x   

Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: dobře 

 

Práce je doporučena k obhajobě.  
 

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

 

 



 2 

Otázky k obhajobě:  

1. Jak výsledky Vašeho šetření korespondují s tvrzeními, které jste uvedla v úvodu? 

(pokles zájmu o TV, neoblíbenost TV) 
2. Proč jste se na oblíbenost TV ptala učitelů a ne dětí? 

3. Proč jste u dětí nezjišťovala tělesnou výšku a tělesnou hmotnost? 

4. Proč jste u dětí nezjišťovala jejich mimoškolní pohybovou aktivitu? 

5. Proč Vás zajímaly rozdíly ve zdatnosti žáků v jednotlivých školách? 

 

Doplňující komentář k hodnocení práce: 

 Studentka byla k výběru tématu ovlivněna svojí sportovní atletickou kariérou, která u ní založila 

pozitivní vztah ke sportu a k pohybovým aktivitám.  

V teoretické části jsou kapitolky, které bezprostředně nesouvisí s řešenou problematikou, ale které 

pomohly studentce zpřesnit obraz o problematice školní TV dětí na konci mladšího školního věku.  

Mohla věnovat více pozornosti diagnostice pohybových schopností ve vztahu k různému tempu 

tělesného rozvoje. Pokud mají testové výsledky sloužit žákům k jejich motivaci ke zlepšování své 

zdatnosti a učitelům jako podklad pro hodnocení žáků v TV, není vhodné výsledky za jednotlivé 

školy zprůměrovat a celkové výsledky škol uvádět v procentech. V přílohových tabulkách mohlo 

být u jednotlivých žáků uvedeno, zda jim bylo 10 nebo 11 roků, kolik získali bodů za jednotlivé 

testy, aby jim mohlo být sděleno, jaké jsou silné nebo slabé stránky jejich zdatnosti. K takovému 

hodnocení by bylo užitečné znát údaje o jejich tělesné výšce a hmotnosti.  

 

Bez ohledu na výše uvedené připomínky, lze konstatovat, že práce splňuje nároky kladené na DP a 

je možné ji doporučit k obhajobě. 

 

Oponent diplomové práce:  

        

V Praze dne:   25. 8. 2020  Podpis:          ………………………………….. 

                                                                    


