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1. Aktuálnost tématu, obsahová struktura práce, formulace problému a cíle práce. 

Téma práce je v současné době, vzhledem k účasti české badmintonové reprezentace na 

posledních OH a rozvoji badmintonu, coby rekreačního halového sportu vysoce aktuální. 

Obsahová struktura práce je nestandardní.  

Samotný souvislý text práce je členěn do 6 hlavních kapitol, které nejsou jednoznačně 

členěny na části týkající se syntézy poznatků a části výzkumné.  

Formulace problému a cíle práce je možno vyčíst mezi řádky, ale nejsou jasně definovány. 

Práce postrádá věcnou argumentaci, proč zavádět právě badminton do výuky na ZŠ a 

zůstává pouze u podpory obecných pohybových aktivit. 

 
 

2. Úroveň teoretické části, komplexnost analýzy zkoumaného problému, kvalita práce     

 s literaturou (odkazy, citace, počet a druhy využitých informačních zdrojů apod.) 

Dílčí kapitoly, jasně definující teoretickou část, jsou sepsány kvalitně, samotný jejich 

výběr je určen spíše výkonnostnímu sportu a rozsah je nadstandardní. Na druhou stranu 

práci chybí analýza školních dokumentů, o které by se zařazení badmintonové aktivity 

mohlo opírat a benefity, které sám badminton pro děti školního věku může přinášet. 

Vhodnost by rovněž zasloužila samostatná kapitola týkající se analýzy aktuálních 

projektů, týkajících se propagace badmintonu do škol. 

Autor uvádí 18 informačních zdrojů. Veškeré citace jsou v souladu s normou.  

 

 

3. Formulace hypotéz, jejich provázanost na problémy a cíle práce. 

Autor neuvádí hypotézy, výzkumné otázky ani jasné cíle práce. 

           

 

4. Metody testování hypotéz, jejich vhodnost a logika postupu práce. 

Vybranou výzkumnou metodou je dotazník, který mapuje současný stav podmínek a 

provozování badmintonu na základních školách. Distribuce a analýza dotazníku není 

ideální.  

Výzkumný soubor – celkem 18 školských zařízení je vyhovující.  

 

 

                         

 



5. Úroveň analýzy a interpretace výsledků (statické zpracování, přehlednost výsledků, 

 grafů, tabulek aj.), zaměření a úroveň diskuse. 

Statistické zpracování výsledků je přehledně zpracováno v tabulce, ovšem výsledky jsou 

ne zcela jasné. Vyhodnocení výsledků není jasně definováno (není zřejmé, zda se jedná o 

nejčastěji uváděný výsledek, aritmetický průměr, či…?) Nejvíce komentářů vyplývá z 

„osobních konzultací“ – jak uvádí autor a více nespecifikuje (s kým?)  

 

 

6. Formulace závěrů (přiměřenost, jasnost, konkrétnost, stručnost, vazba na problém, cíl 

 a hypotézy), přínos a využití výsledků. 

Závěr práce kritizuje současný stav, nabízí námět, jak postupovat při propagaci 

badmintonu, ovšem zaměřuje se spíše na rovinu organizační a méně motivační. 

Doporučení typu spojovat hodiny tělesné výchovy ve dvouhodiny působí 

kontraproduktivně v rovině výchovné, kdy snahou je pravidelná pohybová aktivita jako 

součást zdravého životního stylu. Konstatování, že každý učitel TV by měl znát pravidla 

tohoto sportu je nereálná, vždyť sami hráči výkonnostních úrovní kolikrát těžko znají 

aktuální pravidla, která se poměrně často mění a potom také kolika sportů oficiální 

pravidla by učitel TV měl znát? 

 

                

7. Formální stránka práce (jazyková a stylistická úroveň, úprava, přehlednost text, 

 dodržení norem rozsahu práce, bibliografické citace apod.). 

Formální – jazyková a stylistická úroveň práce je v souladu s požadavky, připomínky se 

týkají samotné struktury a obsahové významnosti práce. Rozsah práce je přiměřený, 

bibliografické citace v souladu s normou. Autor používá tabulky s nestandardně 

umístěným nadpisem. 

                
 

8. Celkové hodnocení práce (přehlednost, přístup a samostatnost autora při zpracování, 

 jeho informovanost o metodologii vědecké práce apod.). 

Autor se zdatně orientuje v teoretické rovině a organizační struktuře badmintonového 

sportu, větší rozsah by zasloužila provázanost na zjednodušení a optimalizaci tohoto 

sportu do školního prostředí, pro děti – začátečníky, včetně i metodických doporučení. 

Bakalářská práce je sepsána s výše uvedenými výhradami.      

           

Práci k obhajobě doporučuji 

 

 

Otázky k obhajobě:  

1) V jakém hodinovém rozsahu si představujete zapojit takovéto sporty do RVP TV na ZŠ 

a které konkrétní, kromě badmintonu? 

2) Na úkor kterého sportu byste zařadil výuku badmintonu do výuky na ZŠ? 
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