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     Autorka zpracovala téma na 90 stranách (plus přílohy), s využitím 25 uvedených zdrojů. 
Struktura práce (viz obsah) sice obsahuje všechny potřebné kapitoly, avšak v neobvyklém  
pořadí i nelogické podřízenosti kapitol (některé základní kapitoly nejsou číslované, hypotézy 
jsou zařazeny pod metodami a až za nimi, číslování kapitol kombinuje pořadové a desetinné 
označení atd.). Poučila se studentka o struktuře diplomové práce?
     Cílem práce (s.10) je zjistit, „jak probíhá výuka  pohybových her v přírodě v Praze a zda 
mají školy možnost využít k výuce přírodní prostředí.“ Dále autorka uvádí „úkoly“, které však 
obsahově překračují formulaci cíle (úkol 2 a 3). Proč si neformulovala problémové otázky, 
které ji budou ve výzkumu zajímat? Z nich pak mohla přesněji vycházet při formulaci hypotéz 
na s. 42.
     V teoretické části diplomantka vcelku dobře zpracovává na 26 stranách relevantní 
problematiku, týkající se řešeného tématu, s využitím častých odkazů na použité zdroje.
     Po teoretické části by měla následovat kapitola Hypotézy – a teprve pak Metody (výčet 
metod na jejich verifikaci). Vlastní hypotézy – je jich 7 (s.42) – nepokrývají plně to, co si 
autorka vytkla ve formulaci cíle. Zejména postrádám hypotézu k ověření úspěšnosti vlastního 
návrhu pohybových her v přírodě, proč? V kapitole Metody (s. 37-42) není třeba popisovat 
běžně užívané metody, pokud je neužijeme nezvyklým způsobem, což se nestalo.
    Ve výzkumné části (zde „Praktická část“ – s.43 a n.) postrádám v kap. Dotazník (byl
směrován na žáky) přesné vymezení výběrového souboru (které pražské školy se zúčastnily?

nemohly být rozdíly v odpovědích vzhledem k umístění školy v Praze?) .Dále bych
předpokládal, že autorka bude názory dětí konfrontovat alespoň v některých položkách 

s názory jejich učitelů – nepovažovala to za potřebné? Je dobré se spolehnout jen na výpovědi
dětí? Jak moc mohly být výpovědi dětí ovlivněny tím, že požádala učitelky, aby jim pomohly 

(v jakém smyslu?)? Mám připomínky i k formulaci otázek v dotazníku – varianty odpovědí –
co je občas?(ot.13), dětí se ptá na organizační problémy a nedostatek učitelů (ot.14), některé 
jsou k řešenému problému poněkud irelevantní (ot.10 a 15) atd.
    Jako jednu z dalších metod autorka uvádí experiment. V teorii metod popisuje principy 
experimentu, ale v praxi se jich nedrží, proč? Bylo možné použít i kontrolní skupinu?
   Zpracování výsledků je jednoduché (četnosti a procenta), zprůměrování výsledků ve vztahu 
k různému umístění testovaných škol, považuji za nevhodné. V kapitole Diskuse autorka řeší 
verifikaci hypotéz (částečné potvrzení H4 volá po úvaze o statistické významnosti).Kapitola 
Závěr je pouze slohovým shrnutím práce, nikoli skutečnými Závěry (jak má znít její název), 
tj. výčtem zásadních poznatků, k  nimž autorka výzkumem dospěla – ty najdeme na konci 
kap. Diskuse.
   Celkově konstatuji, že dobrý záměr a chvályhodné úsilí autorky narazil na malou poučenost 
o struktuře, metodách a zásadách vědecké práce. Přesto oceňuji alespoň zaujetí autorky a 
proto práci doporučuji k obhajobě. 
    Otázky k obhajobě jsou uvedeny v textu.
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