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Posudek vedoucího práce:
Autorka přistoupila k práci se zájmem a aktivně. Teoretická část práce je rozsáhlá, někde mírně 
přesahující téma. Autorka dobře formuluje, někdy je text méně věcný a spíše fejetonistický. Práce 
má logickou stavbu, obsahuje definování základních pojmů a řadu citovaných autorů. Obecně jsou 
postoje zpracovány široce, pozitivní je, že autorka našla i řadu různých pojetí postojů k pohybové 
aktivitě, ale zde jsou pouze vypsány bez dalšího propojení. Někde text přeskakuje v tématech (str. 
28: RVP PV - nesouvisí a neinformovaný čtenář neví, co to je a proč, stejně následuje na str. 29 
přesun zpět k rodině. Nepatří sem např. osobnost učitelky MŠ apod. Část 225 by možná spíše 
náležela do 232. Kapitola Volný čas ihned přechází k zájmovému vzdělávání, což je výrazné zúžení.
Problém a cíl práce je formulován dobře, hypotézy 1 a 2 také, hypotéza 3 je poněkud vágní. 
Metoda je popsána dobře, stejně jako výzkumný soubor. 
Kapitola Výsledky obsahuje sumu přehledných dat a grafů. Diskuse vyhodnocuje hypotézy, kde se 
ukazuje nejasnost formulace 3. hypotézy a tedy i jejího vyhodnocení. Práce přinesla konkrétní 
zjištění  o postojích  k pohybové aktivitě u rodičů a volnočasových pedagogů, které je méně 
pozitivní tam, kde je pravděpodobně jiný zájem.
Z rozčlenění k jednotlivým oblastem mohlo být vytěženo více do diskuse.
Diplomantka se snažila odůvodnit některé nerozhodné nebo rozdílné odpovědi tím, že jsou tvrzení 
dotazníku nesrozumitelná, místo aby je interpretovala pouze tak, jak byla uvedena.  Je nutné si 
uvědomit, že se jedná o osobní postoje a osobní názory, proto námitky, že respondenti třeba nevědí, 
jak je definována kvalita života, či mohou mít různé zkušenosti s tělesnou výchovou  nejsou 
relevantní. Otázka č. 37 byla bohužel špatně opsána. 
Závěry odpovídají cílům práce.

Celkově práce splňuje nároky na diplomovou práci. Formálně jsou v ní některé nedostatky, např.:  
s. 18. 3.ř. zdola nenavazuje věta
s. 19 a 32 v citaci v textu se neuvádí kromě roku další údaje (vydavatel, název atd...)
s. 20 2.ř. zdola chybí písmeno
s. 68  2.ř. shora špatná shoda 
Posledních 6 titulů v literatuře je citováno špatně - moje chyba, že jsem na to neupozornila autorku 
dříve
V příloze je v papírové formě práce poslední stránka dotazníku všita obráceně.

Práci doporučuji k obhajobě.

Dotazy: 
Vysvětlete oblasti postojů v použitém dotazníku a pokuste se vyjádřit postoje Vašich respondentů ve 
vztahu k jednotlivým oblastem.
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