
1 

 

Katedra tělesné výchovy UK PedF 
 

POSUDEK VEDOUCÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 
 
 

Autor: MgA. Soňa Řepová 
 
Název práce: Specifika výuky tělesné výchovy na malotřídní škole ZŠ 
 
Vedoucí diplomové práce: PaedDr. Jana Hájková 
    
             

1. Aktuálnost tématu, obsahová struktura práce, formulace problému a cíle práce. 
Téma diplomové práce si studentka vybrala sama, a to na základě své působnosti na malotřídní 
škole. Cíl práce odpovídá názvu práce. 
 

2. Úroveň teoretické části, komplexnost analýzy zkoumaného problému, kvalita práce s literaturou 
(odkazy, citace, počet a druhy využitých informačních zdrojů apod.) 
Teoretická část práce vychází z 24 literárních zdrojů. Studentka si je vědoma toho, že problematika 
malotřídní školy není příliš zpracována a zdroje jsou i poněkud staršího data. Teoretická část se 
zaměřuje na obecnou problematiku malotřídní školy a specifiku výchovně vzdělávacího procesu. 
Konkrétnější data lze nalézt v kapitolách o základním dokumentu – Rámcovém vzdělávacím 
programu, resp. o předmětu tělesná výchova s důrazem na zvláštnosti výuky tohoto předmětu 
v malotřídní škole. Teoretická část práce se snaží maximálně podpořit budoucí výzkum. 
 

3. Formulace hypotéz, jejich provázanost na problémy a cíle práce. 
Diplomantka použila výzkumné otázky, protože formulace hypotéz by nemohla vycházet 
z relevantních výzkumů. Diplomantka vychází ze základních atributů výuky tělesné výchovy – 
subjekt, objekt, podmínky a učivo. Bylo použito šest výzkumných otázek. 
        

4. Metody testování hypotéz, jejich vhodnost a logika postupu práce. Úroveň analýzy a interpretace 
výsledků. 
Byly použity metody řízeného rozhovoru se 4 řediteli (učiteli) na malotřídních školách 
Středočeského kraje. Diplomantka chápe, že z výsledků šetření tak malého počtu respondentů není 
možné dělat obecné závěry. Výzkum byl značně omezen plánovaným termínem, který vyšel na 
dobu karantény Covid 19. Základní výzkumnou metodou bylo interview (videorozhovor). Jednotlivé 
otázky a jejich zdůvodnění jsou součástí praktické části práce. Velmi zajímavou doplňkovou 
metodou byl dotazník s dřívějšími žáky (27 žáků) malotřídky se základní otázkou o jejich úspěšnosti 
v předmětu tělesná výchovy po přechodu na běžnou školu. Výsledky jsou většinou zpracovány do 
grafů a řádně popsány. Některé výsledky ne vždy ukazují na dokonalou kvalitu vedoucích 
pracovníků (úprava ŠVP, znalost metodické příručky ohledně sportovního vybavení škol). 
 

5. Formulace závěrů (přiměřenost, jasnost, konkrétnost, stručnost, vazba na problém, cíl a hypotézy), 
přínos a využití výsledků. 
Kapitola „Diskuze“ řeší výsledky výzkumných otázek. Studentka se snaží vysvětlit výsledky 
výzkumných otázek. Diplomantka je schopna kombinovat závěry z interview, dotazníkového šetření 
i z dalších výzkumů. Základní závěry jsou uvedeny v příslušné kapitole „Závěry“. Možná by bylo 
přehlednější zařadit bodově základní specifika výuky tělesné výchovy na malotřídní škole už na 
závěr kapitoly Diskuze. 
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6. Formální stránka práce (jazyková a stylistická úroveň, úprava, přehlednost textu, dodržení norem 

rozsahu práce, bibliografické citace apod.). 
Práce je po formální stránce velmi dobrá, přehledná. Je správná citace literatury. 
 

7. Celkové hodnocení práce (přehlednost, přístup a samostatnost autora při zpracování, jeho 
informovanost o metodologii vědecké práce apod.). 
Protokol o vyhodnocení podobnosti práce čítá 225 podobných dokumentů a shodu menší než 5%. 
Studentka však řádně cituje a uvádí zdroje. Vzhledem k tomu, že je především využíván Rámcový 
vzdělávací program a Metodická příručka MŠMT k zabezpečování provozu a údržby ve sportovních 
zařízeních, tak podobnost musí vykazovat větší počet podobných dokumentů. 
 
Studentka pracovala samostatně. 
 
 
Práci doporučuji k obhajobě. 
 
Návrh klasifikace: 
 
 
Otázky k obhajobě:  

1. Uveďte v bodech základní specifika výuky tělesné výchovy v malotřídní škole. 
2. Existuje nějaký metodický materiál MŠMT, který by se týkal výuky jednotlivých předmětů 

v malotřídní škole? 
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