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Zhodnocení formální stránky: 

Předložená bakalářská práce má rozsah 60 stran, je členěna do 12 kapitol, obsahuje 29 

grafů a 20 tabulek. Rozsahem splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci. Z hlediska 

formálních náležitostí má předložená práce pouze několik nedostatků.  

Mezi ty hlavní patří: 

- V úkolech práce autor zapomněl zařadit pilotní výzkum resp. aplikování a 

vyhodnocení pilotního výzkumu 

- Chybné očíslování kapitol v obsahu i v textu viz str. 23 a 24 resp. 4.3.1 a 4.3.2 místo 

3.4.1 a 3.4.2 

Drobným typologickým nedostatkem jsou z hlediska grafické úpravy popisy grafů, které mají 

být pod vlastním grafem a nikoliv nad ním.  

Stylistická a jazyková úroveň práce je vyhovující pro úroveň bakalářské práce. Rozsah 

uvedené literatury je aktuální, není sice příliš početný ale akceptovatelný. Užití formy citací je 

správné. 

Zhodnocení tématu práce: 

Téma práce zaměřené na problematiku volnočasových sportovních aktivit je velmi 

zajímavé a především velice aktuální. Je nevšední sondou do oblasti volnočasových aktivit a 

trávení volného času u dětí na základních školách v uváděném regionu. 

Zhodnocení cílů a úkolů práce: 

Cíl předkládané bakalářské práce (BP) je formulován stručně, pregnantně, 

srozumitelně a byl splněn. Úkoly práce vycházejí taktéž logicky správně z hypotéz a 

z problémů práce a jsou správně formulovány.  Do úkolů práce autor však zapomněl pouze 

zařadit pilotní výzkum resp. aplikování a vyhodnocení pilotního výzkumu. Zvolená metodika 

je bez výhrad. 



Zhodnocení obsahové stránky:  

Jednotlivé kapitoly práce jsou přehledné, vhodné a logicky strukturované. Na základě 

formulace problému a cílů práce autor stanovil 5 hypotéz, ze kterých se v rámci výzkumného 

šetření tři hypotézy nepotvrdily a dvě hypotézy byly potvrzeny. Výsledky jsou přehledně 

zpracovány do tabulek s vlastními počty respondentů, které jsou zároveň vyjádřeny i 

v procentech a obrazové vyjádření výsledků je následně níže bezprostředně interpretováno. 

Autor zjišťoval v rámci sledování volnočasových sportovních aktivit u žáků na 2. 

stupni ZŠ průměrnou délku volného času, množství dětí pravidelně sportující ve volném čase, 

pasívní trávení volného času a porovnával, jestli svůj volný čas vyplňují sportovními 

aktivitami více děti z vesnice či děti z města. Autor došel k závěrům, že: děti mají poměrně 

dostatek času pro volnočasové aktivity; sportovním aktivitám se věnují děti na vesnici 

kvantitativně obdobně jako děti ve městech; v porovnání s vesnickými dětmi se děti ve 

městech věnují více sportovní činnosti na závodní úrovni a potvrdil se také znepokojující 

nárůst pasívního trávení volného času v součinnosti s novými technickými prostředky a jejich 

možnostmi.  

Výsledky výzkumného šetření jsou velice zajímavé a užitečné z hlediska ilustrace 

sportovních aktivit a jejich objemu v rámci volnočasových aktivit dětí v daném regionu tj. na 

Kolínsku a jsou přínosné jak pro laickou či odbornou veřejnost, včetně učitelů, ředitelů tak i 

pro různá volnočasová zařízení a jejich aktivity. 

 

Výsledné zhodnocení práce a závěr posouzení: 

Předložená práce má dobře zvolené a formulované téma, které je mimořádně aktuální. 

Bakalářská práce je po obsahové i formální stránce vyvážená, pečlivě zpracována a byla 

zvolena adekvátní metodologie práce. Velmi pozitivně hodnotím též četnost zkoumaného 

souboru, která v podstatě přesahuje nároky na bakalářskou práci, která má jen dílčí formální 

nedostatky.   

Předložená bakalářská práce splňuje podmínky a nároky kladené na bakalářskou práci 

a doporučuji tuto práci k obhajobě. 

 

Hodnocení: 

VÝBORNĚ 

 

Výsledné hodnocení ovlivní to, jak se autor vyrovná s danými připomínkami, a jak zodpoví 

doplňující otázky. 

 



Doplňující otázky k obhajobě: 

1) Vyjádřete se k připomínkám oponenta práce. 

2) V čem spatřujete hlavní přínos své bakalářské práce v rámci Vašeho profesního 

zaměření?  

3) Kdy a kde vznikly OECD a WHO? 

 

  

 

V Praze, dne 05.08.2011                                                    PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D. 
 

 

 

 

  

 


