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1. Aktuálnost tématu, obsahová struktura práce, formulace problému a cíle práce. 
Studentka si vybrala zajímavé a aktuální téma, kde se snažila zjistit vztah studentů jedné střední školy 
k povinnému předmětu tělesná výchova, resp. k nepovinnému předmětu sportovní hry.  Otazníkem 
zůstává, zda název práce nevyžaduje širší pojetí, než je uvedeno v cíli práce.                
 

2. Úroveň teoretické části, komplexnost analýzy zkoumaného problému, kvalita práce s 
literaturou (odkazy, citace, počet a druhy využitých informačních zdrojů apod.) 

Teoretická část práce je věnována zejména historii tělesné výchovy na školách, vývoji osnov povinného 
předmětu tělesná výchova i nepovinných předmětů. Osnovy povinných i nepovinných předmětů jsou 
sloučeny – patrně kvůli logické návaznosti obou předmětů – nicméně problematika nepovinného 
předmětu se tam občas ztrácí. Název kapitoly 3. 3 Nepovinné sportovní hry je svým obsahem (soutěžení), 
resp. názvem, poněkud matoucí. Kap. 3. 3. 3 Zájem studentů o sportovní hry se jeví, jako jednostranně 
pojatá, když je objasněna jen jedna soutěž. Poznámka o tom, že MŠMT nemá přehled o nepovinném 
předmětu sportovní hry, do této kapitoly nepatří, navíc se objevuje ještě jednou (tentokrát správně 
zařazená). Je nutné však podotknout, že teoretická část práce byla zpracována s odpovídajícím počtem 
literárních zdrojů (37) a se správným použitím citací.         
  

3. Formulace hypotéz, jejich provázanost na problémy a cíle práce. 
Hypotézy jsou dobře zformulovány a odpovídají názvu a cíli práce.      
           

4. Metody testování hypotéz, jejich vhodnost a logika postupu práce. 
Větším nedostatkem práce je použití pouze jedné metody – dotazníku. Práci by slušel řízený rozhovor 
s učitelským sborem a ředitelem školy, např. o tom, proč existuje tak velké procento studentů 
uvolňovaných z hodin tělesné výchovy nebo o příčině neotevření nepovinného předmětu. Diplomantka 
se sice zmiňuje, že by to mohlo být předmětem dalšího výzkumu, ale současný rozsah práce i její kvalita 
by tímto výzkumem výrazně posílily. 
 

5. Úroveň analýzy a interpretace výsledků (statické zpracování, přehlednost výsledků, grafů, 
tabulek aj.), zaměření a úroveň diskuse. 

Praktická část práce je dobře zpracována. Diskuze se skládá ze dvou kapitol, přičemž kapitola 7. 1 
Doporučení pro učitele tělocviku (asi lépe „tělesné výchovy“) na SOŠ by měla následovat za kap. 7. 2 
Ověření stanovených hypotéz. Dokonce snad některá doporučení by měla být až kapitole Závěr. Výsledky 
jsou zpracovány v absolutních hodnotách nebo v procentech, vše je shrnuto v přehledných grafech. Není 
zcela jasné, podle čeho byly zpracovány návrhy oblíbených činností (kap. 6. 3) – jestli podle literatury, 
ŠVP, vlastního návrhu diplomantky apod. V práci nebyla nalezena poznámka o vybavenosti školy (náčiní, 
nářadí) a o využívaných objektech, což může zkreslovat některé výsledky. Studentka byla schopná, 
většinou správně, interpretovat výsledky, a to včetně provázanosti některých skutečností (např. vztah 
mezi mimoškolní sportovní činností a zájmem o nepovinné sportovní hry). 
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6. Formulace závěrů (přiměřenost, jasnost, konkrétnost, stručnost, vazba na problém, cíl  a 

hypotézy), přínos a využití výsledků. 
       Závěry jsou konkrétní a strukturované, odpovídající cíli práce. 
 

7. Formální stránka práce (jazyková a stylistická úroveň, úprava, přehlednost textu, dodržení norem 
rozsahu práce, bibliografické citace apod.). 

Práce je po formální stránce velmi zdařilá, jazyková a stylistická stránka práce je na dostatečné úrovni. 
Normy rozsahu práce, citace atd. byly dodrženy. 

 
8. Celkové hodnocení práce (přehlednost, přístup a samostatnost autora při zpracování, jeho 

informovanost o metodologii vědecké práce apod.). 
Studentka pochopila problematiku vědecké práce.  

      
 
Práci doporučuji k obhajobě.    
 
Návrh klasifikace: 
 
 
Otázky k obhajobě: 

1) Zdůvodněte, proč nebylo použito více metod. 
                                    

2) Vysvětlete zaměření školy, resp. „pomáhající profese“. 
 
 
 
Datum: 29. 12. 2016                       Podpis: 


