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Aktuálnost tématu, obsahová struktura práce, formulace problému a cíle práce 
 
Cíl diplomové práce je formulován už v názvu, autorka ho dále rozvádí ve výzkumných 

otázkách. Jejich úkolem je zjistit, zda žáci tráví svůj volný čas pohybem, kdo nebo co je 

k pohybovým aktivitám motivuje, jaký mají vztah ke školní TV. Dílčím úkolem je porovnat 

výsledky jednotlivých ročníků. Poměr teoretické a praktické části práce je vyvážený, celá 

práce je přehledná.  

 
Úroveň teoretické části, komplexnost analýzy zkoumaného problému, kvalita práce s 
literaturou  
 
V první části (teoretické) se zabývá autorka pojmy souvisejícími s danou 

problematikou. Čerpá z řady zdrojů, a to jak z odborných publikací, diplomových prací, 

slovníkových příruček, tak i zdrojů internetových. Na základě prostudované literatury uvádí 

různá pojetí, různé definice sledovaných jevů (např. motivace, životní styl, zdraví).  Jen 

vzácně ale zaujímá osobní stanovisko konstatováním, ke kterému pojetí se přiklání, 

eventuálně sama připojí (poměrně neuměle) své vysvětlení (Např.: …představy, které si 

volný čas spojují s příjemným pocitem, pohodou, relaxací.) 

V závěru teoretické části autorka formuluje pět problémových otázek a vyslovuje pět 

hypotéz.  

 
 
Výzkumné metody, jejich vhodnost, logika postupu práce 
 
Pro výzkum zvolila autorka metodu dotazníkového šetření a dále řízeného rozhovoru. 

Obě metody jsou pro tento typ práce vhodné. Výhradu bychom ovšem měli k některým 

otázkám dotazníkového šetření. Například odpověď na otázku číslo 13 Myslíš, že máš 

dostatek pohybu? vypovídá pouze o subjektivním pocitu dítěte. Kladně může odpovědět i 

dítě, které tráví veškerý volný čas pasivně.  



Vzorek pro dotazníkové šetření zahrnoval 217 žáků ZŠ ve věku 6-12 let z deseti tříd. Ve 

výzkumné části předkládá autorka výsledky dotazníkového šetření, pokouší se tyto výsledky 

analyzovat z hlediska jednotlivých ročníků a pohlaví žáků. Opírá se při tom o pečlivě 

zpracované grafy. Zároveň podle výsledků sleduje, zda výsledky jsou či nejsou v souladu 

s předem formulovanými hypotézami.  

Pokud jde o druhou metodu, řízený rozhovor, osmi třídním učitelkám položila autorka 

pět otázek. Otázky jsou formulovány jasně a k tématu. Bohužel z odpovědí lze vyvodit jen 

velmi málo závěrů, to ovšem není autorčinou chybou. 

  

Úroveň analýzy a interpretace výsledků, zaměření a úroveň diskuse 
 
Závěr výzkumné části přináší vyhodnocení dotazníků, zpracování dat do grafů a 

konfrontaci výsledků s předem stanovenými hypotézami. Grafické zpracování je přehledné, 

veškeré grafy a získané výsledky jsou jednoduše okomentovány. Diskuse je poměrně 

obsáhlá, autorka v ní shrnuje výsledky práce.  

 
 
Formulace závěrů, přínos a využití výsledků 
 
Závěry jsou formulovány jasně a jsou podloženy výzkumnou částí práce. Výsledky 

výzkumu však mají pouze informativní charakter a na jejich základě není možno vyvozovat 
hlubší závěry a přijímat potřebná opatření. 

 
 
Formální stránka práce  
 
Předložená práce dodržuje normy a také její rozsah je odpovídající. Kapitoly jsou 

sestaveny logicky, členění je jasné a přehledné.  
Práce je napsána spisovným jazykem s využitím odborných prvků zejména v oblasti 

terminologické, jen místy pronikají nenáležitě výrazy hovorové (plno výhod), výjimečně i 

obecně české (prvňáci, páťáci). Pokud už lze tolerovat podobu 3. os. mn. č. sloves 4. třídy 

uvádí, podílí místo uvádějí, podílejí, nelze tolerovat podobu oni neví místo náležitého oni 

nevědí. – Celkem by práci prospěla důkladnější jazyková korektura. Na některých místech je 

text zatížen pleonasmy (např. plno výhod a benefitů), chybnými vazbami (např. nadšení žáků 

do tělesné výchovy), nepropracovanou větnou stavbou (např. šetření probíhalo formou 

dotazníku, které bylo provedeno…). Pečlivost měla být věnována i pravopisné stránce. Chyby 

jsou např. v interpunkci složitých souvětí (čárka před spojkou a, je-li před ní vložená věta 

vedlejší), v psaní velkých písmen (Základní škola Mohylová). 

 
 
 



Celkové hodnocení práce  
 
Problematika nedostatku pohybu nejen u dětí školního věku je bezesporu zajímavá a 

velmi aktuální. Práce si kladla skromný cíl zjistit motivační strukturu k pohybové aktivitě žáků 
Základní školy Mohylová. Tento cíl svou prací autorka splnila, i když teoretická část vykazuje 
nedostatky. 

Svým zpracováním odpovídá práce požadavkům na práci diplomovou.  
 
Práci doporučuji k obhajobě. 
 
Návrh klasifikace: dobrý 
 

Otázky k obhajobě:  
Kterými opatřeními by instituce školy mohla podpořit volnočasovou pohybovou 

aktivitu dětí? 
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