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1. Aktuálnost tématu, obsahová struktura práce, formulace problému a cíle práce. 
Student si zvolil vlastní téma, kdy využil unikátní materiály svého kolegy učitele na ZŠ 
Glowackého. Jedná se o výsledky žáků na II. stupni ZŠ v letech 1987 – 2019 v předmětu 
tělesná výchova. Cíl práce odpovídá názvu práce. Z cíle vyplývají čtyři výzkumné otázky.  
 

2. Úroveň teoretické části, komplexnost analýzy zkoumaného problému, kvalita práce 
s literaturou.  

Teoretická část práce se zabývá pouze problematikou, která se váže k názvu, resp. cíli práce. 
Jedná se o rozbory vzdělávacích koncepcí se zvláštním důrazem na atletiku. Logicky kratší je 
např. kapitola ontogeneze staršího školního věku, problematika pohybových schopností a 
dovedností, opět ve vztahu k atletickým disciplínám. Velmi přehledná je srovnávací tabulka 
pojetí atletiky ve vzdělávacích koncepcích, a to po jednotlivých ročnících. Práce vychází ze 69 
literárních a 11 internetových zdrojů. 
 

3. Úroveň praktické části, hypotézy, metody. 
Praktická část práce má správnou strukturu. Pět hypotéz pokrývá zkoumané atletické 
disciplíny a vychází z problémových otázek. Konkrétní znění hypotéz vychází z citovaných 
výzkumů. Byla použita metoda kvantitativní analýzy, komparace dat a rozhovoru. Výsledková 
část obsahuje řádně popsané souhrnné grafy. Odpovědi na hypotézy jsou ve zvláštní kapitole 
Verifikace vs. falzifikace hypotéz.  Kapitola Diskuze je nejsilnější stránkou práce. Autor je 
schopen nahlížet na problém z několika úhlů a porovnávat své výsledky s dalšími výzkumy.  
 

4. Formulace závěrů, přínos a využití výsledků. 
Kapitola Závěry je konkrétní, strukturovaná a odpovídá celé práci.  
 

5. Formální stránka práce. 
Jazyková i formální úroveň práce je nadstandartní.  
 

6. Celkové hodnocení práce. 
Student přistoupil příkladným způsobem k vypracování diplomové práce. Protokol o 
vyhodnocení podobností závěrečné práce vykazuje 3 podobné dokumenty s podobností 
menší než 5%. Jedná o řádnou citaci učebních osnov.  
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Práci doporučuji k obhajobě.    
 
Návrh klasifikace: 
 
 
 
Otázky k obhajobě:  

1. Jaké by měly být optimální podmínky k výuce atletiky na základní škole? 
2. Je test „Cooperův běh“ vhodný pro testování dlouhodobé vytrvalosti na 2. st. ZŠ? 
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