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1. Aktuálnost tématu, obsahová struktura práce, formulace problému a cíle práce. 
Téma diplomové práce si studentka vybrala sama, na základě zájmu o gymnastické disciplíny. 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 38 literárních zdrojů, včetně cizojazyčných. Je zaměřena na 
představení gymnastiky, včetně jejího pojetí v rámci školní tělesné výchovy, na specifiku staršího 
školního věku. Zvláštní důraz je kladen na základní dokument – Rámcový vzdělávací program. Je 
představena školní tělesná výchova. Důsledně je rozpracované téma bezpečnosti a ochrany zdraví 
ve školní TV a zejména při sportovní gymnastice. Je správné zařazení kapitoly materiálního 
vybavení, krátce je uvedena specifika učitele tělesné výchovy. 
 

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 pět výzkumných otázek. 
        

4. Metody testování hypotéz, jejich vhodnost a logika postupu práce. Úroveň analýzy a interpretace 
výsledků. 
Byly použity metody dotazníku a rozhovoru. Dotazníky byly zaslány 68 učitelům tělesné výchovy na 
2. stupni ZŠ. Věkové rozvrstvení respondentů je nestejné (73% respondentů je mladší 35 let). Jeden 
rozhovor poskytla učitelka tělesné výchovy na 2. st. ZŠ, původně gymnastka. Druhý rozhovor 
poskytla učitelka z 1. st. ZŠ, také původně gymnastika. Oba rozhovory zajímavým způsobem 
doplnily dotazníkový výzkum. Prázdný dotazník a oba řízené rozhovory jsou uvedeny v přílohách. 
Všechny výsledky jsou zpracovány do grafů a ve výsledkové části řádně interpretovány. 
 

5. Formulace závěrů (přiměřenost, jasnost, konkrétnost, stručnost, vazba na problém, cíl a hypotézy), 
přínos a využití výsledků. 
Kapitola „Diskuze“ řeší výsledky výzkumných otázek. Výsledky z dotazníku jsou konfrontovány se 
závěry plynoucími z obou řízených rozhovorů a doplněny dalšími výzkumy. Diskuze nad 
výzkumnými otázkami mohla být možná více doplněna o další poznatky z dotazníku, např. vztah 
zařazení gymnastiky vzhledem ke vzdělání či věku respondentů. 
 

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. 
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7. Celkové hodnocení práce (přehlednost, přístup a samostatnost autora při zpracování, jeho 

informovanost o metodologii vědecké práce apod.). 
Protokol o vyhodnocení podobnosti práce čítá 379 podobných dokumentů a max. 5% shodu. 
Studentka však řádně cituje a uvádí zdroje. Vzhledem k tomu, že je především citován 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. Myslíte si, že jiná věková struktura respondentů by ovlivnila zásadním způsobem výsledky 
výzkumu? 

2. Jak bude vypadat „žebříček“ nejčastějších důvodů menšího zařazování sportovní gymnastiky 
do školní tělesné výchovy? 
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