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Markéty ČERVENKOVÉ
Porovnání podmínek pro výuku atletiky na základních školách
ve městech a vesnicích Středočeského kraje

Postupující ztráta zájmu mládeže o atletiku, jako o velmi hodnotné sportovní odvětví,
které je základem pohybových struktur využívaných ve většině sportů, posunuje aktuálnost a
společenský přínos zvoleného tématu jednoznačně do popředí. Materiální podmínky, jimiž se
Červenková zabývá jsou pro výuku atletiky zpravidla limitující. Charakter práce jednoznačně
určuje její strukturu. Logicky strukturované cíle a úkoly (s.10) jsou základem k úspěšnému
řešení kvalifikační práce. Text o rozsahu 57 stran je dělen na 6 základních kapitol.
Teoretická část se důsledně drží jejího tématu, aniž se od něj kamkoli odchyluje.
Přínosem je zařazení rozboru některých dostupných zdrojů (s.18). Autorka zde opakovaně
přesvědčuje o své erudici v práci s použitou literaturou i jinými zdroji. Seznam literatury (24)
je adekvátní předkládané práci, citace v textu jsou důsledné a podle platné normy.
Hypotézy (s. 34) jsou exaktně formulovány. Některé jsou s cíli práce provázány
bezprostředně, ostatní v širších konotacích. Metoda dotazníkového šetření se pro
testování uvedených hypotéz hodí. Dotazník (příloha č. 3) je dobře sestaven. Zkoumaný
soubor je výstižně charakterizován.
Výsledky jsou zpracovány a interpretovány zcela jasně a přehledně, Grafy s
vysvětlujícími komentáři usnadňují čtenářovu orientaci. Následná obsáhlá Diskuze
(s.46) je velmi zajímavá, ale kromě hypotéz řeší spíše obecné problémy, než poznatky
vyplývající z výše uváděného výzkumu.
Závěry práce (s.51-52) nevykazují potřebnou jasnost a zřetelnost, což je škoda,
protože jinak obsahují téměř všechny náležitosti, k nimž se ale čtenář jen obtížně
propracovává. Přínos a využití výsledků však autorka formuluje jasně.
Po formální stránce je práce pečlivě vypracována a nevykazuje žádné podstatné
nedostatky. Drobné terminologické a stylistické chyby snižují její úroveň jen minimálně.
Rozsah textu je přiměřený úrovni bakalářské práce.
Celkově mohu práci označit jako zdařilou. Markéta Červenková vznikající text pravidelně
konzultovala a při jeho tvorbě prokazovala velkou snahu a úsilí. Lze tedy konstatovat, že
autorka splnila požadavky kladené na bakalářskou práci, kterou tímto doporučuji k obhajobě.
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