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Diplomová práce se zabývá zkoumáním postojů lidí angažovaných ve volnočasových 
aktivitách předškolních dětí ve vztahu k pohybovým aktivitám. Téma je bezesporu aktuální 
vzhledem  k neustále  diskutovaným  tendencím  k potlačování  pohybové  aktivity  nebo 
nesprávné volbě či řízení pohybových aktivit. Práce může přispět k přehledu o aktuální situaci 
v této oblasti.

Struktura diplomové práce je založena na kombinaci teorie a dotazníkového výzkumu. 
Kvantitativní  zastoupení  obou  částí  je  vyvážené.   Teoretická  část  obsahuje  kapitoly 
k vybraným pojmům, týkajících se tématu. Jejich obsah však často od tématu uhýbá. Např. 
kapitola 2.2.4 „Pohyb a kvalita života“ pojednává především o sportu, vlastní název kapitoly 
je naplněn velmi nejasně.  Rovněž kapitola  2.2.5 „Vodné pohybové aktivity v předškolním 
věku“ se týká spíše kritérií výběru pohybových aktivit školních dětí. V kapitolách, kde jsou 
předkládány definice pojmů, si počíná autorka poměrně zručně, jasně předkládá a porovnává 
jednotlivé přístupy a zdroje. V ostatních kapitolách se však často pouští do úvah a kritik, které 
by  patřily  spíš  do  Diskuse.  Teoretická  část  obsahuje  řadu  formulačních  nepřesností  a 
překlepů, způsobených patrně nepřesným přepisováním a nedostatečnou kontrolou (str. 18 - 
20 zmatené odstavce, str. 24  váha na rukou?, překlepy – simulanty x stimulanty, fee x free 
apod.) 

 Výzkumná  část  je  postavena  pouze  na  standardizovaném  dotazníku  a  jeho 
vyhodnocování.  Výzkum by  jistě  obohatilo  použití  i  jiných  výzkumných  metod  -  řízený 
rozhovor,  pozorování  (obzvláště,  když  má  autorka  k samotnému dotazníku  výhrady – viz 
Diskuze). 

Cíl práce je formulován jasně, první dvě hypotézy také, formulace třetí hypotézy je 
nejasná.  Autorka  dále  neuvádí,  jaké úkoly si  pro realizaci  výzkumu stanovila.   Výsledky 
výzkumu jsou interpretovány prostřednictvím komentářů k jednotlivým položkám dotazníku a 
jejich  grafickým  zpracováním.  Některé  komentáře  odpovídají  spíše  diskusi.  Shrnutí  a 
interpretace výsledků a závěrů z nich vyplývajících jsou jasné. 

Přes výše uvedené připomínky práci doporučuji k obhajobě.

Klasifikace: 

Otázky k obhajobě:
1) Můžete vysvětlit a uvést do souvislosti tučně vytištěný odstavec na str. 20?
2) Jaké  jsou  podle  Vás  možnosti  a  způsoby  pozitivního  ovlivňování  postojů rodičů  a 

pedagogů k pohybovým aktivitám?

V Praze, dne 17. 11.  2010 podpis: ……………………….


