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1. Aktuálnost tématu, obsahová struktura práce, formulace problému a cíle práce. 
Téma práce je aktuální a zajímavé vzhledem k objevujícímu se jevu nízkého zařazování gymnastiky 
do hodin TV.  Cíl práce souvisí s názvem práce. Problém je jasně formulován. 
 

2. Úroveň teoretické části, komplexnost analýzy zkoumaného problému, kvalita práce s 
literaturou (odkazy, citace, počet a druhy využitých informačních zdrojů apod. 
Teoretická část je zpracována komplexně. Poměr praktické a teoretické části práce je vyvážený. 
Citováno je řádně. Vyjma přímé citace na str. 18, 26 a 43, kdy chybí konkrétní stránka. Autorka 
použila celkem 40 informačních zdrojů, což je pro diplomovou práci dostačující počet. 
Nedostačující je ovšem počet cizojazyčné literatury 3ks. 
 

3. Formulace hypotéz, jejich provázanost na problémy a cíle práce. 
Autorka stanovila 5 výzkumných otázek. VO jsou provázané na cíl práce.    
    

4. Metody testování hypotéz, jejich vhodnost a logika postupu práce. 
Jako metody práce autorka zvolila dotazník  a rozhovor. Postup je logický. Rozhovor vedla s 
učitelkami – gymnastkami – 2 učitelky, pro větší objektivitu by byl vhodný i rozhovor 
s další učitelkou negymnastkou.  
 

5. Úroveň analýzy a interpretace výsledků (statistické zpracování, přehlednost výsledků, grafů, 
tabulek aj.), zaměření a úroveň diskuse. 
Statistické zpracování výsledků je zpracováno v přehledných grafech a škálách. Zajímavý je graf 
č.2, kdy většina respondentů je do věku 35ti let, což může zkreslovat výsledky dotazníku, stejně 
jako velké zastoupení učitelů TV s praxí 0-2roky. 
Náplní diskuze je shrnutí poznatků z dotazníku a zodpovězení výzkumných otázek. 
 
 
 

6. Formulace závěrů (přiměřenost, jasnost, konkrétnost, stručnost, vazba na problém, cíl  a 
hypotézy), přínos a využití výsledků.  
Závěry jsou konkrétní s vazbou na cíl práce. Autorka zmiňuje, o co by bylo dobré práci doplnit, 
nebo jak by se na ni mohlo navázat. Zmiňuje důležitost provázanosti mezi výukou gymnastiky 
prvního a druhého stupně. 
 

7. Formální stránka práce (jazyková a stylistická úroveň, úprava, přehlednost textu, dodržení norem 
rozsahu práce, bibliografické citace apod.). 
Práce je stylisticky a jazykově v pořádku, výjimečně lze nalézt překlep např. str. 77 „výzkumných 
otázek, které byl stanoveny„, což je však výjimka. Text je přehledný, normy rozsahu práce jsou 
dodrženy.  
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Celkové hodnocení práce (přehlednost, přístup a samostatnost autora při zpracování, jeho 
informovanost o metodologii vědecké práce apod.). 
Práci hodnotím kladně. Autorka prokázala schopnost tvorby vědecké práce a schopnost pracovat 
s odbornou literaturou. Jako nedostatky práce vidím nízký počet cizojazyčné literatury, 
neuvedení konkrétních stran u přímých citací. V diskuzi by bylo pěkné porovnat výsledky 
dotazníků s výsledky jiných studií na podobné téma. 

 
Práci doporučuji k obhajobě.    
 
Návrh klasifikace:  
 
 
Otázky k obhajobě: 

 
1. Proč jste zvolila rozhovor pouze s učitelkami – gymnastkami? 
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         Mgr. Lucie Kainová 


