Posudek oponenta diplomové práce
Autorka: Kateřina Kobyláková
Název: Pohybová aktivita jako součást životního stylu dětí na 1. stupni ZŠ
Rok obhajoby: 2011
Vedoucí práce: Mgr. Věra Svobodová
Oponent: Mgr. Gabriela Jahodová
Rozsah práce:
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předložená práce obsahuje 60 stran vlastního textu, 20 grafů, 20 tabulek a 2 přílohy dotazníky
její rozsah je odpovídající požadavkům pro diplomovou práci

Téma práce:
-

práce se zabývá opakovaně aktuální tématikou obecné pohybové aktivity a jejího
konkrétního zastoupení v běžném životě dětí mladšího školního věku
teoretická část analyzuje poznatky vztahující se k dané problematice
výzkumná část ověřuje stav pohybové aktivity dětí mladšího školního věku
dotazníkovým šetřením

Použitá literatura:
-

je aktuální, vztahující se k tématu
celkem je uvedeno 34 odborných publikací a 5 elektronických zdrojů

Formální stránka:
-

práce odpovídá požadavkům kladeným na diplomovou práci
struktura práce je členěna do 10 hlavních kapitol, jejichž poměr je vyvážený,
výzkumná část přiměřená
po stránce jazykové, stylistické a gramatické je práce v souladu s požadavky
ztížená přehlednost je v obsahu – podkapitoly bez odsazení a v textu hlavní kapitoly
tištěné, někdy, menší číslicí
grafy a tabulky jsou ilustrativní součástí textu, ovšem chybí jejich sumarizace v závěru
práce, stejně jako příloh
přehledné analytické zpracování výsledků

Obsahová stránka:
-

-

řešený problém a práce jsou v souladu s jejím názvem
teoretická část přímo souvisí s výzkumnou tématikou
dotazníkové šetření nevyužívá standardizovaných dotazníků, otázky vytvořené
samotnou autorkou jsou někdy nepřesně formulované („Jezdí Váš syn na kole? –
vyhodnocení: umí, neumí?, „Umí Váš syn lyžovat?“ – definice umí?)
výzkumná část jasně definuje cíle práce, otázky a hypotézy
autorka samostatně vytváří dva dotazníky
diskuse a závěr komentuje a shrnuje zjištěná fakta
dotazníková šetření jsou analyzována dle jednotlivých otázek (mladší kategorie – 18
otázek; starší kategorie – 20 otázek)

Celkové hodnocení:
-

práce je zpracována v odpovídající formě a obsahu, cíle a úkoly byly splněny
hlavním přínosem diplomové práce je aktuální zjištění konkrétních zájmových aktivit
dětí mladšího školního věku v rámci volného času
zajímavá by byla komparace těchto výsledků s dostupnými zdroji, dříve již
publikovanými

Doporučuji k obhajobě.
Otázky vyžadující doplnění u obhajoby:
Proč nebyl využit standardizovaný dotazník s touto tématikou?
Znáte nějaké dřívější výsledky podobného výzkumu?

V Praze 2. května 2011

Mgr. Gabriela Jahodová

