
Katedra tělesné výchovy UK PedF

POSUDEK   BAKALÁŘSKÉ   PRÁCE

Autor a název práce:  Tomáš Salvet.  Badminton na základních
                                                         školách 

Vedoucí  práce :   PaedDr.  Ivan Přibyl
    

1. Aktuálnost tématu, obsahová struktura práce, formulace problému a 
cíle práce.
Badminton se v posledních letech stává velice oblíbenou hrou jak ve školách, 
tak i pro širokou veřejnost, proto téma práce je v dnešní době aktuální.  Autor 
si dal za cíl zmapovat výuku badmintonu na ZŠ v Praze 14,20 a okolních 
školách.             

2. Úroveň teoretické části, komplexnost analýzy zkoumaného problému, 
kvalita práce s literaturou (odkazy, citace, počet a druhy využitých 
informačních zdrojů apod.)
Teoretická část práce je zpracována velmi dobře včetně historie a potřebného 
vybavení. Rozsah uvedené literatury a zdrojů je aktuální a dostačující , 
celkem 18 titulů včetně internetových. Užití formy citací je správné. 

  
 
3. Formulace hypotéz, jejich provázanost na problémy a cíle práce.
Autor si  hypotézy nestanovil.   

4. Metody testování hypotéz, jejich vhodnost a logika postupu práce.
Ve výzkumné části autor použil metod empirického výzkumu, konkrétně 
dotazník.             

5. Úroveň analýzy a interpretace výsledků (statistické zpracování, 
přehlednost výsledků, grafů, tabulek aj.), zaměření a úroveň diskuse.
Výsledky jednotlivých šetření jsou přehledně zaznamenány do tabulky. Autor 
zpracoval 18 dotazníků.

            

6. Formulace závěrů (přiměřenost, jasnost, konkrétnost, stručnost, vazba na 
problém, cíl a hypotézy), přínos a využití výsledků.
Závěry práce  jsou zajímavé, nezáleží na materiálním vybavení, ale na 
připravenosti učitelů tělesné výchovy. Práci lze použít pro výuku jak ve 



školách, tak i při mimoškolních aktivitách. 
  

7. Formální stránka práce (jazyková a stylistická úroveň, úprava, 
přehlednost text, dodržení norem rozsahu práce, bibliografické citace apod.).
Práce splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci. Rozsah práce  je 62 
stran. 

  

8. Celkové hodnocení práce (přehlednost, přístup a samostatnost autora při 
zpracování, jeho informovanost o metodologii vědecké práce apod.). Práce 
působí uceleným dojmem, autor pracoval samostatně a snažil se využívat 
uvedené informační zdroje. Chybí zde konkrétní cíle práce. 

  

Práci k obhajobě   doporučuji 

Návrh klasifikace:

Otázky k obhajobě: 1) Co považujete podle vašeho názoru za hlavní příčinu 
určitého opomíjení badmintonu na základních školách?
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