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    Autor řešil téma na 50 stranách (plus přílohy), s využitím 19 zdrojů 
uvedených v seznamu literatury. Práce má dle obsahu klasickou strukturu, která 
je v teoretické části příliš atomizována do podkapitolek, kde je uvedeno 5 až 6 
kapitol na jedné stránce (jeden odstavec = jedna kapitola obsahu???) Proč ale 
v řazení kapitol předchází metody práce hypotézám, když metody se staví 
správně až ve vztahu k verifikaci hypotéz?
   Cílem práce (s.9) je zjistit využití volnočasových pohybových aktivit u dětí ze 
tří základních škol a tří dětských domovů. O tom, že je chce autor  komparovat 
se nezmiňuje, i když tak posléze částečně činí. Problémy práce však zde nejsou 
formulovány, je zde uveden pouze postup práce (ví autor, co je a jak má být 
formulován vědecký problém?).
   Teoretická část je vcelku relevantně pojata, až na to, že při atomizaci kapitolek 
zůstává velmi na povrchu a omezuje se často jen na obecná konstatování. 
Odkazy na použitou literaturu řeší autor poznámkovým aparátem.
   V metodách práce autor uvádí již charakteristiku výzkumného vzorku, což 
obvykle patří až do výzkumné části – proč?  Čtyři hypotézy (s.28) jsou 
formulovány sice k věci (i když by se tam mohla zohlednit i komparace mezi 
uváděnými dvěma typy zařízení - nejen u H1), ale jsou vágní: co je to „více“ či 
„větší“? (o jednu položku? o deset? o sto?), za jakých podmínek tedy autor 
hypotézu přijme či zamítne?
    Ve výzkumné části autor vyhodnocuje metodu dotazníku (jeho bianco text je 
v příloze). Vyhodnocení obsahuje již částečnou interpretací výsledků, která se 
pak promítá do kap. 6.2.2 Vyhodnocení hypotéz (možná bylo lepší ji zařadit 
jako obvykle do kapitoly Diskuse) dokládá absenci solidního kritéria pro přijetí 
hypotézy (viz poznámka výše). Je např. u H1 rozdíl 1,6 % statisticky významný, 
že ji autor přijímá? U dalších hypotéz autor nevyužil možnosti srovnání mezi 
oběma typy zařízení – proč? 
     Kapitoly Diskuse a Závěry se prolínají a neplní zcela svoji funkci, kterou 
mají mít – spíše se jedná o opakovaná shrnutí s malými obměnami. Autor 
nediskutuje o problémech s realizací výzkumu, o jeho úskalích, o srovnání 
s jinými výzkumy, o tom co se povedlo a co méně, co by bylo třeba udělat jinak 
atd. V závěrech pak neuvádí stručné, jasné a strukturované poznatky, k nimž 
výzkumem dospěl.

     Celkově má práce – jak je výše uvedeno - řadu problematických míst. I když 
autor v seznamu literatury uvádí tři publikace k metodologii výzkumu, zdá se, že 
se z nich poučil pouze částečně. Na druhé straně je třeba ohodnotit, že se 



uvedenou problematikou zabýval zřejmě se zaujetím a určité poznatky 
z výzkumu vytěžil, i když jsou zasuty na nesprávných místech textu.
     Přes uvedené nedostatky práci doporučuji k obhajobě.

Otázky k obhajobě:

1. Co je vědecký problém a jak má být formulován?
2. Uveďte nejdůležitější poznatky, k nimž jste dospěl, v strukturované podobě,
tak jak měly být uvedeny v Závěrech. Přihlédněte přitom k porovnání obou typů 
zařízení.
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