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Historie školní tělesné výchovy v českých zemích 

 

Při hlubokých, rozsáhlých a často kontraproduktivních změnách českého školství je zvolené 

téma aktuální. Je tomu tak zejména proto, že předkládaná práce odhaluje historicky doloženou 

a zřejmě definitivně ztracenou vysokou úroveň našeho školství. Obsahová struktura práce je 

dána jejím charakterem a zaměřením. Problém práce je společně s cíli a úkoly uváděn na s. 8-

9. Hlavním cílem je tedy poskytnout ucelený přehled historického vývoje školní tělesné 

výchovy v českých zemích od počátku do současnosti.  

Použité metody (s. 10-11) jsou běžně užívané v historickém výzkumu. Autorka stručně 

představuje následující: indukci a dedukci, přímou a nepřímou metodu, dále metodu 

progresivní,  retrospektivní a komparativní. 

Tereza Bigazová vychází ve své práci z padesáti osmi  knižních titulů,  pěti článků, čtyř 

archivních fondů a čtyř internetových zdrojů. Vytvořený poznámkový aparát je vhodný pro 

historickou práci. Uvedené zdroje nejsou však vždy zcela důsledně citovány.  Dobře, ale příliš 

stručně je zpracována kapitola Analýza zdrojů, ve které autorka podrobuje zasvěcené kritice 

nejdůležitější použité literární tituly a archiválie.  

Na s.14-18 jsou popsány počátky  tělesné výchovy v evropských zemích. Zde uváděné 

poznatky slouží jako východiska pro další zkoumání. Dále je práce chronologicky členěna na 

jednotlivé kapitoly, které zkoumají vývoj školní tělesné výchovy v českých zemích od počátků 

až do současnosti. Tato stěžejní část práce je systematicky, důsledně a pečlivě zpracována. 

Totéž lze konstatovat i o části následující, zabývající se vývojem vzdělávání učitelů tělesné 

výchovy. 

Kapitola Diskuze není bezpodmínečnou součástí historické práce. Bigazová ji přesto ve velmi 

stručné podobě uvádí. 

Závěry jsou ještě mnohem stručnější, nestrukturované a zdá se, že jim autorka nevěnovala 

potřebnou pozornost.   

Formální stránka diplomová práce sice splňuje dané požadavky, ale přesto tvoří její slabší 

článek. Některé věty jsou obtížně srozumitelné a ne mnoha místech je práce stylisticky 

neobratná. Nicméně jazyková úroveň, přehlednost textu i rozsah práce jsou akceptovatelné. 

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

se diplomantka dokonale zorientovala ve zvolené problematice a  že je schopna zpracovat ji na 

požadované úrovni. Velmi kladně je třeba hodnotit velkou snahu diplomantky dostát úkolům, 

které před ní diplomová práce postavila. Vznikající práci pravidelně konzultovala.  

 

Práci doporučuji k obhajobě. 

 

Otázka k obhajobě: Co považujete za historicky nejzávažnější problémy výuky tělesné               

                                výchovy u nás. ? 

Hodnocení : 

 

V Praze, dne 4. 8.  2021                           PhDr.et PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D. 

                                                                                     vedoucí  práce 


