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Aktuálnost tématu:
Diplomová práce se věnuje aktuálnímu tématu. Hodnocení a klasifikace bylo v posledních 
letech v důsledku reformy školství hodně diskutováno, ředitelé škol dostali více pravomocí 
pro volbu způsobu hodnocení i klasifikace svých žáků. To mělo za následek vznik odlišností 
mezi školami. Tělesná výchova má svá specifika, kterými se liší od ostatních předmětů, proto 
je téma zpracované v této práci v současné době velmi důležité.

Cíle a úkoly:
Jako cíl práce byla zvolena analýza názorů současných učitelů TV na klasifikaci a hodnocení. 
Tyto názory byly konfrontovány s názory žáků, jichž se problematika přímo dotýká.

Postup při zpracování:
Sběr dat v terénu i jejich ukládání bylo velmi náročné, protože diplomantka zahrnula do své 
sondy jak základní, tak střední školy v Praze. Analyzovány byly názory 40 učitelů a 500 žáků. 
Studentka postupovala velmi iniciativně a samostatně, vzniklé problémy dostatečně 
konzultovala. 

Práce s literaturou:
Diplomantka uvádí 21 literárních a 6 elektronických pramenů, což lze považovat za 
adekvátní. Orientuje se v obecně orientované odborné literatuře i v publikacích specificky 
zaměřených na školní tělesnou výchovu. Citace v textu odpovídají požadované normě. 

Metodika:
Vzhledem k cílům práce byly vybrány adekvátní metody pro analýzu stavu i zobrazení 
zjištěných výsledků. Vlastní výzkum přinesl více výsledků, které ale nemohly být všechny 
vzhledem k požadovanému rozsahu práce využity. Výběr prezentovaných dat je vhodný.

Přínos práce:
Analýza současného pohledu učitelů TV na význam a postavení TV mezi ostatními předměty 
i na různé způsoby hodnocení, včetně kritérií pro klasifikaci je sama o sobě přínosná, protože 
se v posledních letech situace ve školách značně mění. Zajímavá je i komparace názorů 
učitelů a žáků. Výsledky budou využity v přípravě budoucích učitelů i v doškolování 
stávajících učitelů.

Práce splňuje požadavky kladené na diplomové práce, studentka prokázala dobrou orientaci 
ve zvolené problematice a výsledkem je zdařilá a přínosná diplomová práce, kterou lze 
doporučit k obhajobě.
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