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Z Úvodu práce je patrný praktický zájem diplomantky o danou tématiku ve sledované lokalitě 
a snaha poskytnout nové informace, které by přispěly k optimalizaci podmínek pro sportovní 
volnočasové aktivity dětí. Ty by měly sloužit především samosprávě a sportovním 
organizacím. 

V Teoretické části jsou ve stručných  podkapitolách uváděny poznatky o volnočasových 
sportovních aktivitách dětí a podmínkách pro jejich realizaci. Ne vždy však se nastíněná 
témata vztahují přímo k vymezenému problému. Např. kap. 2.2. Podpora sportu hovoří na 
pouhých 2 stranách o financování sportu, tématu, které je velmi komplikované v České 
republice. Není zmíněno žádné institucionální a organizační zázemí sportu této věkové 
skupiny. Bez souvislostí se zde uvádí některé údaje o financování sportu jako celku. 

Na vztah sportu a vzdělání diplomantka poukazuje ve vztahu ke škole, avšak důraz by měl 
být kladen vzhledem k práci více na nepovinné sportovní aktivity organizované školou a 
mimoškolní sport. 

Kapitolu Konference sport a stát 2010 bylo vhodné zařadit do kapitoly o podpoře sportu. 

Výsledková část je dobře uspořádaná a přináší řadu zajímavých a podnětných informací o 
sportování dětí sledované věkové skupiny a názorech odborníků z Prahy 11 na tuto oblast. 

Závěr má více podobu přehledu realizované práce, než přehledné formulování a zhodnocení 
získaných poznatků. 

Celkově práce přinesla řadu zajímavých poznatků o stavu sportování dětí středního školního 
věku a podmínek jeho zajištění v Praze 11. V práci se vyskytují některé překlepy (např.  v 
Obsahu 2.1.2 Vzdělání a sportovně pohybové aktivit…, s. 13 vyplívá) a některé nepřesné 
formulace, např. v abstraktu na s.5. „Kvantitativní metodu jsem použila u dotazníku a 
výzkumných otázek.“ 

  
Diplomantka prokázala schopnost řešit na požadované úrovni výzkumné téma, a proto práci 
doporučuji k obhajobě. 
  
  
Otázky  k obhajobě: 

1. Vysvětlete Vámi užitou charakteristiku „míry zapojení“ do sportu a její vztah k 
COMPASS  

2. Liší se Vámi získané výsledky o účasti ve sportu od výsledků Rychteckého? 
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