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na Jižním Městě – Praha 11 

  

Autorka bc. Vladěna Martiníková  

  

Předložená magisterská práce si dala za úkol vypracovat popis a rozbor  možnosti 

pohybových volnočasových aktivit na Praze 11 na Jižním Městě. V práci se věnuje autorka 

organizované formě sportovních aktivit a neorganizované formě sportovních aktivit, jejichž 

možnosti bývají často na pražském sídlišti omezené. Používá informace získané pomocí 

vyplněných dotazníků od žáků. Také se zajímá o názory odpovědných pracovníků  na Praze 

11 na sport a volnočasové aktivity. 

V teoretické částí se  zabývá kromě jiného rozborem významu sportu a jeho podporou v 

České republice, vztahem sportu s volným časem, výzkumem v této oblasti. 

V empirické části používá kvalitativní i kvantitativní metody. Analyzuje kvantitativní data z 

179 dotazníků a  kvalitativní data z několika rozhovorů. 

Práce má celkem 77 stránek a další stránky příloh s 21 tabulkami a kopií dotazníku. V použité 

literatuře uvádí 39 položek, většinou česky psané literatury. Práce obsahuje 20 grafů. Práce 

má dobrou strukturu a úpravu. 

Práce přináší původní poznatky, které se týkají dané oblasti Prahy. Vychází se z analýzy 

dokumentů, dat z dotazníků a z rozhovorů. Výsledková část je zpracována graficky, 

numerické údaje jsou uvedeny v příloze. Komentáře ve výsledkové části jsou adekvátní v 

případě kvantitativní části. Rozhovory nejsou v této části, ani v diskusi vůbec komentovány, 

což byl pro mne překvapující. K rozhovorům se vrací autorka až v závěrech.  

  

Kladně hodnotím zpracování kvantitativní části, samostatné provedení  a celé pojetí práce. 

  

Nedostatky: 
V úvodu autorka tvrdí, že užitek z její práce mohou mít i rodiče. To je pochybné, práce by 

musela být přeformulována do podoby, která by byla rodičům přijatelná. 

Domnívám se, že úvod v kapitole 2.1.2 má násilný charakter a Pincovy úvahy zde nejsou 

dobře vřazeny. Příklad: 

2.1.2 Vzdělání a sportovně pohybové aktivity 

Dle Pince (1999) jsou souvislosti tělesného schématu s duševními prožitky úzce 

propojeny se vzděláním. I na vzdělání je možno nahlédnout jako na pohyb. Je to něco, 

co disponuje člověka k tomu, aby rozuměl světu, ve kterém žije, aby chápal, že tento 



svět není jen cosi samozřejmého a daného, ale cosi živého, o co je třeba se starat, aby to 

nepropadlo zničení. 

Tuto část měla autorka pojmout tak, aby to bylo v souhlase se zaměřením a provedením celé 

práce, tedy méně filosoficky. 

V kapitole 2.2.2 autorka uvádí údaje o financování sportu v Praze 11, je to předčasné a bez 

komparace zcela neinformativní. 

Opisovat celé texty rozhovorů do výsledkové části bez komentáře je nezvyklé. 

Nehodnotím počet a typy gramatických chyb, za všechny ale uvádím: 

„Ze směrnic vyplívá:“ ze stránky 13. 

  

Otázky k obhajobě: 

Jaká je návaznost práce na relevantní dokumenty EU? 

Co víte o programech pro kvalitativní analýzu textových dat? 

  

Hodnocení závěrečné práce: studentka provedla samotně výzkumnou akci a celkem 

adekvátně interpretovala její výsledky. Doporučuji tuto k práci k obhajobě s hodnocením 

velmi dobře. 

  

  

Prof.. RNDr. Jan Hendl, CSc.                                                    V Praze 5.9.2011 
 


