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Aktuálnost tématu, obsahová struktura práce, formulace problému a cíle práce 
Student ve své práci mapuje využití míčů v hodinách tělesné výchovy na prvním stupni 
základní školy. Poměr teoretické a praktické části práce je vyvážený, celá práce je 
přehledná. Teoretická část je poměrně obsáhlá, ale všechny její partie korespondují 
s hlavním tématem práce. Kladně hodnotím zařazení druhé kapitoly, především části 
2.2 Míč v RVP.  Cíl je formulován jasně a koresponduje se záměrem práce. Myslím, že 
některé z otázek by měly být formulovány přesněji (jak velká část x kolik procent). 

 
Úroveň teoretické části, komplexnost analýzy zkoumaného problému, kvalita práce s 
literaturou  
Práce je přehledná bez závažnějších gramatických a stylistických nedostatků. Sestavení 
teoretické části je logické a vyvážené. Autor se v ní podrobně věnuje velice široké 
oblasti, která s tématem práce souvisí. Pro komplexnost bych ještě doplnil kapitolu, v 
níž by byly alespoň rámcově shrnuty konkrétní pohybové, míčové a sportovní hry, 
které je možné do výuky na prvním stupni ZŠ zařadit. Použité informační zdroje jsou 
adekvátní a vhodné, autor zpracováním teoretické části prokázal schopnost práce 
s odbornou literaturou. 
   
Výzkumné metody, jejich vhodnost, logika postupu práce 
Hlavními výzkumnými metodami práce je kombinace kvalitativního a kvantitativního 
výzkumného šetření. Výzkumný soubor je poměrně rozsáhlý (72 učitelů a 282 žáků), 
což je pro diplomovou práci velikost dostatečná. Bylo by ještě vhodné doplnit 
podrobnější charakteristiku základního a výběrového výzkumného souboru. Autorem 
prezentovaný dotazník by měl být spíše označován anketou, protože se nejedná o 
standardizovaný nástroj. 

 
Úroveň analýzy a interpretace výsledků, zaměření a úroveň diskuse 
Grafické zpracování je přehledné, jasné, veškeré grafy a získané výsledky jsou 
srozumitelně okomentovány. U některých otázek (např. otázka č.6) by bylo vhodnější 
zpracovat výsledky do dvou samostatných grafů, což by napomohlo přehlednosti.  
Diskuse je poměrně obsáhlá, autor v ní smysluplně odpovídá na jednotlivé výzkumné 
otázky. Drobný problém vidím v absenci rozboru významné odchylky mezi výsledky 
předvýzkumu a vlastního výzkumu (např. zařazení fotbalu do hodin TV nebo využití 
míčů v hodinách TV). 
 
 
 



 
Formulace závěrů, přínos a využití výsledků 
V závěru jsou shrnuty výsledky celé práce a v podstatě kopírují fakta a data uvedená 
v diskusi. Domnívám se, že alespoň zde mohl autor propojit výsledky předvýzkumu a 
vlastního výzkumu, popř. mohl své výsledky konfrontovat s výsledky podobně 
zaměřených prací a studií. Souhlasím s názorem, že práce, resp. získaná data, mohou 
sloužit jako zdroj pro srovnání i jako podklad pro další výzkum.   

 
Formální stránka práce  
Práce dodržuje normy a také rozsah předložené práce je odpovídající.  Vyskytují se zde 
pouze drobné gramatické chyby a některé stylistické nedostatky (např. používání 
zájmen který x jaký). Kapitoly jsou sestaveny logicky, členění je jasné a přehledné.  

 
Celkové hodnocení práce  
Základní myšlenka práce je zajímavá, problematika využití míčů v hodinách tělesné 
výchovy na prvním stupni základních škol je bezpochyby aktuální. Autor prokázal 
dobrou orientaci v problematice, schopnost pracovat s odbornou literaturou, 
analyzovat a interpretovat získaná fakta. Kladně hodnotím zpracování teoretické části. 
Výhrady mám k některým částem analýzy výsledků a jejich interpretaci. 

 
Práci doporučuji k obhajobě. 

 
Návrh klasifikace: chvalitebný 

 

Otázky k obhajobě:  
Jak byste vysvětlil dosti významné rozdíly výsledků předvýzkumu, výzkumu a sondy 
mezi žáky, které se u některých otázek objevily? 
Výhody a nevýhody vybíjené v hodinách TV? 
Které další míčové hry by bylo možné využít v hodinách TV na prvním stupni ZŠ? 
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