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Posudek vedoucího bakalářské práce

Barbory Slivkové

Oblíbenost atletiky v rámci tělesné výchovy na středních školách
Zájem mládeže o atletiku jako o velmi náročné a hodnotné sportovní odvětví kolísá, a
s rostoucím věkem se postupně snižuje. Zkoumané téma je tedy velmi aktuálním problémem a
zpracovat jej na úrovni bakalářské práce je společensky jednoznačně přínosné.
Autorka bakalářské práce Barbora Sivková se na 77 stranách textu pokouší zjistit, jaká je
obliba atletiky u studentů středních škol. Cíle práce jsou zcela jasně vytčeny na s. 9. Velmi
přínosnou kapitolu je následující Přehled prací na podobné téma.
Teoretická část je přiměřeně rozsáhlá, dobře zpracovaná a její kapitoly mají vesměs
bezprostřední souvislost s tématem práce. Vycházejí ze zpracovaných zdrojů a prakticky
vyčerpávají problém práce. Při práci s literaturou a internetovými zdroji si autorka počínala
erudovaně, uváděné citace jsou správné. Více než 70 uváděných titulů, je pro bakalářskou práci
neobvykle rozsáhlý seznam. Autorka vhodně využívá i zahraniční literatury.
Šest výzkumných otázek formulovaných na s. 26 předznamenává výzkumnou část. Tyto
otázky prakticky vycházejí z teoretické části práce, ale ne vždy to z textu zcela jasně vyplývá.
Použitá kvantitativní metoda dotazníku je na tomto místě bezpochyby vhodná. Je třeba
ocenit i sestavení dotazníku a práci s ním, přestože se to neobešlo bez určitých problémů
(autorka je v práci nastiňuje). Je rovněž jasné, že distribuci a návratnost dotazníku negativně
ovlivnila koronavirová opatření. Zajímavá je i charakteristika použitého dotazníku, který lze
najít v příloze. Postup výzkumu je logický.
Výsledky jsou přehledně zpracovány a interpretovány pomocí podrobně komentovaných
tabulek a různých typů grafů. Ve výsledkové části se čtenář dobře orientuje. Některé z výsledků
jsou velmi zajímavé.
Diskuze je dostatečně obsáhlá, velmi podrobná a vesměs konkrétní a podnětná. Odkazuje
čtenáře na výše uvedené výsledky.
Formulace dobře strukturovaných závěrů je přesná a výstižná, koresponduje s cíli i úkoly
bakalářské práce. Tato kapitola nastiňuje také praktické využití získaných poznatků.
Po formální stránce je práce velmi pečlivě vypracována a nevykazuje žádné podstatné
nedostatky. Autorka pravidelně vznikající práci konzultovala a věnovala jí náležitou péči.
Jazyková úroveň práce je dobrá, jen místy autorka sklouzává do „novinářského“ jazyka.
Celkově mohu práci označit jako poměrně zdařilou. Barbora Slivková vznikající text
pravidelně konzultovala a při jeho tvorbě prokazovala velkou snahu a úsilí. Lze tedy
konstatovat, že autorka splnila požadavky kladené na bakalářskou práci
Práci doporučuji k obhajobě.
K obhajobě: Vyjádřete se k připomínkám vedoucího práce a oponenta.
Hodnocení ………….
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