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1/ Aktuálnost tématu, obsahová struktura práce, formulace problému a cíle práce.                

Autor si zvolil vlastní aktuální téma své diplomové práce z pohledu jeho zájmu o sportovní 

hry. Vazbu vidím i ve vztahu k učitelské profesi diplomanta. Hlavní cíl i 7 dílčích cílů 

diplomové práce je vhodně formulováno, přiměřeně autor formuloval i výzkumné otázky 

diplomové práce, které jsou přizpůsobeny obsahu dotazníku. Struktura práce má logický 

charakter. Celkový rozsah práce je nadprůměrný (122 stran včetně příloh). 

 

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

1Teoretická část práce je zpracována velmi pečlivě a vytváří dobré předpoklady pro realizaci 

výzkumu. Autor vychází z Rámcového vzdělávacího programu a zařazení pohybových a 

sportovních her do výuky tělesné výchovy, dále se věnuje vyučovací jednotce TV, 

charakteristice mladšího školního věku, hraní, sportovní hře a rozvoji pohybových 

schopností. Autor v teoretické práci charakterizuje míče, které považuje za nejlépe 

využitelné v rámci výuky sportovních a pohybových her v tělesné výchově na 1. stupni 

základní školy. Poměr mezi teoretickou a praktickou částí práce je vyvážený, autor pracuje 

s přiměřeným množstvím (47) českých i zahraničních informačních zdrojů a náležitě je v práci 

uvádí i cituje. 

 

3/ Formulace hypotéz, jejich provázanost                                                                                         

Autor si místo formulace pracovních hypotéz zvolil konstrukci 17 výzkumných otázek, 

vztažených k jednotlivým cílům diplomové práce. Otázky jsou formulovány tak, aby na ně 

bylo možno jednoznačně odpovědět, jsou řazeny vždy v kontextu s jednotlivými formulacemi 

cílů. U 3. dílčího cíle jsou otázky od b). Autor buď jednu vynechal nebo špatně uvedl pořadí 

jednotlivých otázek 3.a) – d). 

 

4/ Metody testování hypotéz, jejich vhodnost a logika postupu práce.                                    

Pro realizaci výzkumu si autor zvolil metodu dotazování řízeným rozhovorem v rámci 

předvýzkumu a dvěma dotazníky – pro učitele a žáky. Za vhodné považuji provedení 

předvýzkumu. Výzkumný soubor 72 učitelů a 282 žáků považuji za dostačující, tj. celkem 354 

respondentů výzkumu. Postup práce je logický, použitá výzkumná metoda je přiměřená. 

 



 

5/ Úroveň analýzy a intepretace výsledků, zaměření a úroveň diskuze.                                     

Výsledky výzkumu jsou zpracovány v přehledných grafech s legendou a popisem. Komentáře 

k prezentaci výsledků výzkumu jsou přehledné a logické. Realizace předvýzkumu řízeným 

rozhovorem je uvedena v přepisech odpovědí respondentů a jejich porovnání je opět 

v grafech s legendou a komentářem.  Diskuze je věcná a logická. První část je věnována 

rekapitulaci postupu práce s vytčením jednotlivých kroků ve vztahu k cílům práce a druhá 

pak zodpovězení výzkumných otázek z pohledu předvýzkumu – rozhovorů i hlavního 

výzkumu – dotazování žáků 4. a 5. tříd ZŠ a jejich učitelů. V některých oblastech se výsledky 

předvýzkumu a výzkumu liší, zde by pak byl prostor i pro vysvětlení tohoto faktu.  

 

6/ Formulace závěrů, přínos a využití výsledků.           

Závěry jsou strukturované a jasně formulované. Jsou vztaženy k výsledkům výzkumu a 

korespondují s cíli diplomové práce. Pro přehlednost by bylo vhodné je označit tak, jak autor 

označil výzkumné otázky. Za vhodné považuji jejich členění ve vazbě na předvýzkum a hlavní 

výzkum. Poslední odstavec je věnován přínosu a dalšímu možnému využití práce. 

 

7/ Formální stránka práce.                  

Diplomová práce  má 122 stran včetně příloh a splňuje všechny požadavky na ni kladené. 

Z hlediska metodologie je dodržena zásada opakovatelnosti. Autor pracoval s přiměřeným 

množstvím informačních zdrojů (47) a náležitě je v práci uvádí i cituje. Podobnost práce 

s jinými pracemi je 59%, což je dáno skutečností, že v SISu je nahrána práce autora z prvního 

termínu obhajoby, kdy autor neuspěl a svoji diplomovou práci na totožné téma musel 

přepracovat a rozšířit.  

 

8/ Celkové hodnocení práce.                                                                                                                

Autor pracoval samostatně,  pravidelně konzultoval  jednotlivé části práce a dbal připomínek 

vedoucího práce. Zpracováním diplomové práce prokázal erudici ve zkoumané problematice 

a schopnost vědecky pracovat. Autor mohl zdůvodnit rozdíly výsledků obou částí výzkumu.  

Práci doporučuji k obhajobě. 

Návrh klasifikace: 

Otázky k obhajobě: V čem vidíte příčiny některých rozdílů v odpovědích učitelů 

v předvýzkumu, učitelů v hlavním výzkumu a žáků? 

Z jakého důvodu většina učitelů pro výuku preferuje volejbalový míč? 

Datum: 2. 1. 2022                                                                  PaedDr. Ladislav Pokorný 

 



 


