
OPONENTSKÝ POSUDEK NA DIPLOMOVOU PRÁCI  

 

Diplomová práce studentky Kláry Brabcové s názvem „Využití netradičních sportovních her 

v hodinách tělesné výchovy v rámci školních vzdělávacích programů na gymnáziích“ je 

zpracována na 87 stranách. Práce je rozčleněna do 9 kapitol, zpracovaných na 71 stranách, a 

příloh, které obsahují ankety, grafy a tabulky, zpracované na 15 stranách. 

 

Práce je zpracována velmi přehledně, bez výraznějších gramatických a stylistických chyb. 

Studentka zpracovala teoretická východiska na základě práce s českou i zahraniční literaturou. 

Po formální stránce se v práci vyskytly přesto některé překlepy a chyby v interpunkci (např. 

str. 20, 21, 23, 26, 39, 50, 63). Na str. 18 věta „Oproti studujícím charakteristikám….“ není 

věta, neboť tam chybí sloveso. V abstraktu by bylo vhodnější uvádět cíle práce a výsledky 

v souvislých větách než v odrážkách. Taktéž číslování kapitol není standardní, nevhodně je 

zvolena kapitola 1 jako teoretická část. 

Citace literatury je uvedena podle platné normy s drobnými nedostatky (např. str. 8, 11, 14, 

18, 19, 20, 29). V textu se objevili citace literatury, které nejsou uvedeny v seznamu použité 

literatury (např. MŠMT ČR, 1996;  Tomajko, 2000; Kučera, 2001, 2004; Válková a Kalous, 

1999). Naopak v seznamu použité literatury jsou tituly, které nejsou citovány v textu (např. 

Tomajko a Dobrý, 2000; Chráska, 2007).  

V práci se objevily nespisovné výrazy (nemůžou – str. 22, chytnout – str. 25) a nevhodný 

nadpis – str. 39 (data ze sebraných anket). V textu chybí zezačátku vysvětlení zkratek, které 

jsou tam používány (TV a SH), přičemž zkratka SH je vysvětlena až na str. 20.  

 

Z hlediska obsahového mám k práci následující připomínky. Vybrané netradiční sportovní hry 

nejsou popsány podle shodných kritérií, např. u lakrosu a ringa chybí popis základní taktiky, 

popis hřiště atd., jako je to uvedeno u ostatních netradičních SH. V kapitole 4 jsou vhodně 

zdůvodněny vybrané otázky do ankety pro učitele, ale toto zdůvodnění chybí u anket pro 

žáky. Výhrady mám také k některým otázkám v anketě. Otázka „Tělesnou výchovu mám…“ 

zahrnuje v sobě dvě otázky, tudíž je špatně položena a nemá žádnou vypovídající hodnotu. 

Otázka „Označte SH, které jsou součástí vašeho učebního plánu“ vypovídá jen o četnosti 

daných her, nikoli o prioritě jejich zařazení, navíc není jasné, v jakém rozsahu tyto hry jsou 

zařazovány, zda pouze jako informace nebo podrobněji. Otázka „Co se ti nejvíce na 

sportovních hrách líbí“ je opět pouze výčet četností, nikoli priority. Stejně tak otázka „Jaké 

aktivity v hodinách TV preferuješ“ je opět zavádějící, neboť je zde možno bez určení priority 



odpovědět na více možností. Poslední otázka „Kdybys byl učitelem TV, co bys v hodinách 

změnil“ je opět nevypovídající, zejména graf  24, neboť neodpověděli všichni žáci (a tato 

možnost zde není uvedena), tudíž rozložení procent bude jiné.   

V diskusi postrádám přesnější odpověď na část výzkumné otázky „Jaký je postoj samotných 

žáků k vyučovaným SH?“ a dále na otázku „Jaké jsou znalosti těchto nestandardních SH u 

učitelů a žáků?“ 

 

Otázky k obhajobě: 

1. Jak byl proveden výběr škol, jednalo se o náhodný nebo záměrný výběr? 

2. Co vás vedlo k tomu zvolit právě uvedené netradiční sportovní hry? 

3. Proč si myslíte, že počet cvičících žáků 11 – 15 je ideální pro výuku SH (tvrzení na 

str. 57)? 

4. Je možné tvrdit, že se učitelé věnují více SH než jiným aktivitám, bez souvislostí, tj. 

aniž by jste znali prostory, které mají pro TV k dispozici a vybavení na ostatní 

činnosti? 

5. Jaký je Váš názor, proč vysoké procento učitelů si myslí, že jim RVP nic nepřináší, 

žádné změny? 

 

 

Předložená diplomová práce splňuje požadavky, které jsou na práci po formální i obsahové 

stránce kladeny, tudíž práci připouštím k obhajobě. 

 

 

V Praze, 7.4.2011      PhDr. Petra Matošková, Ph.D. 

        Oponentka diplomové práce 


