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Oblíbenost tělesné výchovy a sportu mezi dětmi
mladšího a staršího školního věku

     Oblíbenost tělesné výchovy a různých sportovních odvětví mezi dětmi je bezesporu 
tématem zajímavým a pro tělovýchovnou a sportovní praxi velmi přínosným. Autorka se jej 
pokouší řešit na úrovni diplomové práce. 
     V Cíli práce (s.10) postrádám tělesnou výchovu uváděnou v názvu. Ostatně o tělesné
výchově a sportu se mnohokrát v dalším textu píše.
     Stručná teoretická část (s. 11-21) obsahuje velmi zredukovanou kritiku literatury. Autorka 
jistě čerpala i z dalších titulů. Práci by jistě prospělo, kdyby se pisatelka na celou 
problematiku dokázala podívat z více zorných úhlů (např. motivace dětí k tělesnému pohybu). 
Jako nedostatek této části lze označit nedůslednost odkazů na použité zdroje. Takto nelze 
vždy odlišit původní myšlenky autorčiny a skutečnosti převzaté z literatury.
   Formulace hypotéz (s.22) vycházející v podstatě z cílů práce by mohla být poněkud 
exaktnější. 
     Výzkumná část práce (s.22- 68) je velmi dobře a pečlivě zpracována. Zdá se, že právě tyto 
kapitoly tvořící páteř celé diplomové práce jsou nejzdařilejší. Dotazníkové řešení se zde jeví 
jako optimální užitá metoda. Vlastní dotazník (v příloze) je velmi stručný a přehledný. 
Domnívám se ale, že této stručnosti a přehlednosti bylo dosaženo na úkor obsahu a struktury.
Tvorba kvalitního dotazníku je však velmi komplikovanou záležitostí a vyžaduje kromě 
teoretických znalostí i velkou zkušenost.
      Uváděné výsledky a jejich interpretace jsou na odpovídající úrovni. Rovněž kapitoly 
Diskuse a Závěry považuji za zdařilé. Zde postrádám pouze formulaci využitelnosti nabytých 
poznatků pro praxi.
     Předkládaný text strukturován s příkladnou důsledností a obsahuje 73 stran s jednou 
přílohou. V seznamu literatury  (s. 73) najdeme 13 titulů. Po formální i obsahové stránce
diplomová práce v podstatě splňuje požadavky na ni kladené.
      Velmi kladně je třeba hodnotit velkou píli a snahu Lenky Floreové dostát úkolům, které 
před ní diplomová práce postavila. Vznikající práci často konzultovala. 
Výše uvedené skutečnosti mě vedou k tomu, že práci  doporučuji k obhajobě

Hodnocení………………..

Otázka k obhajobě: Jaký předpokládáte obecný trend ve vývoji oblíbenosti tělesné výchovy a    
                                sportu u dětí ?
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