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1. Aktuálnost tématu, obsahová struktura práce, formulace 

    problému a cíle práce.                                                                          

Autorka si zvolila téma ze sféry svých zájmů. Je to téma stále velice aktuální. 

Cíl práce je zřejmý a srozumitelný, pouze z něj vyplývající úkoly s ním moc 

nesouvisí. 

 

2. Úroveň teoretické části, komplexnost analýzy zkoumaného problému, 

    kvalita práce s literaturou (odkazy, citace, počet a druhy využitých  

 Při shromažďování materiálů a při studiu literatury autorka vychází ze 

základních relevantních literárních zdrojů i z aktuálních poznatků. Citace 

používá v souladu se stanovenými požadavky. 

 

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

Autorka formuluje celkem 7 hypotéz, některé nesouvisí s daným tématem.   

 

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

Autorka použila metodu datazníkovou a experiment (i když jeho principu se 

moc nedrží). Vyplněné dotazníky pokryly všechny městské části Prahy, ale  

názvy škol nejsou uvedené. 

Výsledky jsou zpracovány graficky a doplněny textem. 

Některé otázky v dotazníku jenom velice úzce souvisí s danou tématikou 

(položka č.10). Z předloženého výzkumu je patrné zaujetí autorky a vynaložení 

značného úsilí. 

 

5.  Úroveň analýzy a interpretace výsledků (statistické zpracování, 

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

Virtuální interpretace výsledků je dobrá, převyšuje její obsahovou stránku. 

 

6.  Formulace závěrů (přiměřenost, jasnost, konkrétnost, stručnost,  

     vazba na problém, cíl a hypotézy), přínos a využití výsledků. 

Chybí základní poznatky, k nimž autorka dospěla. 

Částečně jsou obsaženy v diskusi. 

 

https://is.cuni.cz/studium/dipl_uc/index.php?id=678f181cace8650d4a1706f7ed8dde72&tid=&do=main&doo=detail&did=106262
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7.  Formální stránka práce (jazyková a stylistická úroveň, úprava. přehlednost  

     textu, dodržení norem rozsahu práce, bibliografické citace apod.). 

Chybí zásady vědecké práce, po stránce jazykové práce na dobré úrovni. 

                                                                                                                      

8. Celkové hodnocení práce (přehled, přístup a samostatnost autora  

    při zpracování, jeho informovanost o metodologii vědecké práce apod.). 

Přes uvedené nedostatky především v praktické části lze konstatovat, že práce 

splňuje požadavky kladené na závěrečnou diplomovou práci. 

 

 

Práci k obhajobě doporučuji. 

 

Návrh klasifikace:  

 

Otázky k obhajobě: 1) Jaké jiné sportovní programy v přírodě jsou v nabídce 

pro volný čas dětí? 
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