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Název práce: Pasportizace a využití tělovýchovných zařízení na základních školách Prahy 6

Cíl práce: Na základě zadaného projektu od magistrátu městské části Prahy 6 vypracovat projekt 
pasportizace a využívání tělovýchovných zařízení na základních školách Prahy 6.

Celková náročnost práce:

Podprůměrné   Průměrné Nadprůměrné

Kritéria hodnocení práce – stupně hodnocení:

Výborně - velmi dobře    -     dobře -   nevyhovující

Stupeň splnění cíle práce Velmi dobře

Samostatnost při zpracování tématu Velmi dobře

Logická stavba práce Dobře

Práce s literaturou – citace, vlastní komentář Velmi dobře

Adekvátnost použitých metod Velmi dobře

Hloubka tematické analýzy, vlastní přínos
diplomanta

Dobře

Úprava práce: text, grafy, tabulky Dobře

Stylistická úroveň, jazyk Dobře

Praktická využitelnost zpracování:
Podprůměrná průměrná nadprůměrná

Hodnocení

Práce vznikla jako součást spolupráce Městské části Praha 6 s FTVS UK. Snahou MČ Praha 6 je 
zpřístupnit sportoviště základních škol široké veřejnosti a za tímto účelem potřebovala získat bližší 
informace o možnostech využití těchto sportovišť. 

Autorova hodnocení dosažených výsledků se zjednodušeně dají interpretovat tak, že tělovýchovná 
zařízení ve správě základních škol na Praze 6 se využívají dostatečně a že jakékoliv další snahy o jejich 
větší využití by přineslo více negativ než pozitiv. Zejména v podobě zvýšených nákladů na provoz a 
rekonstrukci sportovišť.

Nemohu se zbavit pocitu, že autor ve svých úsudcích není vždy objektivní a hájí zejména zájmy škol, 
resp. ředitelů škol, s nimiž uskutečnil strukturovaný rozhovor. 

Připomínky: 

Obsah práce by měl poskytnout rychlý přehled o tom, co práce „obsahuje“. Měly by zde proto být 
uvedeny i podkapitoly. Pouhé uvedení kapitoly „3.1 Vymezení pojmů“ čtenáři informace o tom, jaké že 
to pojmy autor uvnitř práce „vymezuje“, neposkytuje.  

Práce obsahuje velké množství gramatických a stylistických chyb. Nezřídka se objevuje i více chyb 
v jediné větě (např. „Tábory či jiné zájmové program by rovněž mohli využívat sportovní zařízení 
škol.“).

Autorovy návrhy řešení se omezují na doporučení směrem k MČ Praha 6 (informační portál, tištěné 
materiály apod.). Chybí jakékoliv návrhy a doporučení toho, co by samy školy mohly uskutečnit pro 
větší zapojení obyvatel Prahy 6 do sportu a pohybových aktivit (viz otázka č. 1). Přitom právě těmito 
doporučeními by se mohla také MČ Praha 6, resp. Odbor školství, inspirovat při komunikaci s vedením 
základních škol na Praze 6.



Otázky k obhajobě:

1. Jaká konkrétní opatření mohou uskutečnit školy pro větší využití svých sportovišť, aniž by tyto 
opatření způsobily škole velké náklady.

2. Jak velká je motivace škol nabízet svá tělovýchovná zařízení široké veřejnosti?

3. Jak lze tuto motivaci zvýšit?

4. Jak velký je, podle Vašeho názoru zájem obyvatel Prahy 6 a okolí využívat sportovní zařízení 
základních škol na Praze 6?

Práce je doporučena k obhajobě.

Navržený klasifikační stupeň: velmi dobře – dobře v závislosti na průběhu obhajoby

V Praze dne 6. května 2012
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                                         Mgr. Jan Šíma




