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Názory žáků a žákyň 1. stupně ZŠ na zařazení sportovních 

her/basketbalu do hodiny TV 
 

Názory žáků na výuku jsou pro učitele tělesné výchovy i ostatních předmětů pochopitelně 

velmi důležité. Nicméně se v poslední době stále častěji setkáváme s nekritickým 

přeceňováním těchto zcela nekvalifikovaných stanovisek a postojů. Především z tohoto 

hlediska považuji téma práce za velmi aktuální.  Struktura práce je školsky přesná. Cíle, úkoly 

a výzkumné otázky práce jsou exaktně formulovány na s. 34-35. Problémy práce nejsou 

uvedeny. 

Teoretická část je velmi rozsáhlá. Bohužel řada jejích kapitol absolutně se zkoumanou 

problematikou nesouvisí, jiné s ní souvisí pouze částečně. Základem by zde měla být analýza 

a kritika použitých zdrojů. Autorka se nikde nezmiňuje, zda podobný výzkum již někdo 

uskutečnil, příp. k jakým výsledkům došel. Porovnání těchto výsledků s výsledky autorčinými 

by výrazně zvýšilo úroveň celé práce. Motejlová dobře pracuje s odbornou literaturou. Dvacet 

šest literárních titulů a čtyři internetové zdroje je pro tento typ práce dostatečným počtem. 

Autorka nepracuje s hypotézami, ani s problémy práce. Šest výzkumných otázek je 

kvalifikovaně formulováno na s. 35. Tyto otázky korespondují s cíli práce. 

Pisatelka ve výzkumné části pracuje s metodou dotazníkového šetření (spíše ankety) a 

metodou škálování. Pro charakter práce jsou obě metody adekvátní. Výzkumný soubor je 

popsán na s. 39. 

Výsledky výzkumné části jsou velmi rozsáhle interpretovány pomocí různých typů 

komentovaných tabulek a grafů. Problémem se zde jeví proměnlivost rozsahu souboru. 

Strukturovaná Diskuze je vztažena k jednotlivým výzkumným otázkám a místy supluje obsah 

kapitoly Závěr.  

Závěru (lépe Závěrům) by opět prospěla strukturalizace. Ovšem i bez ní je tato kapitola 

stručná a přehledná.   Pozitivem je zde i náznak možností použití v praxi.  

Formální, stylistická  a jazyková úroveň vcelku odpovídá požadavkům kladeným na tento typ 

kvalifikační práce. Text je vesměs původní a  poměrně přehledný. Bibliografické citace 

naplňují požadavky normy. Rozsáhlé přílohy  práci nesporně zkvalitňují a dokreslují 

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

se diplomantka dokonale zorientovala ve zvolené problematice.  Z celého textu je patrna 

velká autorčina píle a snaha. Motejlová prokázala, že je schopna zadanou problematiku 

zpracovat na požadované úrovni. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem doporučuji  

předkládanou práci k obhajobě. 

 

Otázka k obhajobě: Vyjádřete se k výše uvedeným poznámkám vedoucího práce. 

 

Hodnocení : 

 

V Praze, dne 28.8.  2020                                             PhDr.et PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D.                
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