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Analýza pohybových aktivit dětí na základních školách ve vybraném 
regionu 

     Autor diplomové práce Jan Kulíšek se na 64 stranách textu pokouší analyzovat pohybové 
aktivity dětí ze 4. a 5. tříd základních škol na Praze 9. Vzhledem k míře hypokineze dětí i 
dospělých v ČR je zvolené téma vysoce aktuální. 
      Z problémů a cíle (s. 9) formulovaných v částečné provázanosti vzájemné i s  názvem 
práce a hypotézami (s. 29), přesto vyplývá autorův záměr. Struktura práce je logická a školsky 
vzorná. Práce je dělena do 10 hlavních kapitol, ale některé z nich jsou na úkor přehlednosti 
příliš podrobně členěny.
      Teoretická část je pečlivě zpracována a většina jejích kapitol má bezprostřední souvislost 
s tématem práce. Tato část však není  s částí výzkumnou vždy dostatečně provázána. V práci s 
použitou literaturou autor prokázal dostatečnou erudici. Její výběr, rozsah (25 titulů)  i citace 
je odpovídající. 
      Výsledková část práce prezentuje předchozí výzkum. Formulace hypotéz (s. 29) je vágní. 
Metoda dotazníkového šetření se pro testování hypotéz hodí. Zkoumaný soubor je dostatečně 
charakterizován. Po formální, stylistická i jazyková a stránce obecně, nemá práce podstatné 
chyby. Interpretace zjištěných dat pomocí grafů je přehledná a jasná. Název kapitoly 
„Výsledky dotazníkové metody“ není správně formulován.
       Obsah kapitol Diskuze a Závěry se částečně prolíná. Je velká škoda, že se autor spokojil 
s pouhou analýzou problému, z níž prakticky vůbec nic nevyvozuje a nenavrhuje žádné 
využití. 
       Práci doplňují 2 přílohy. Autor prokázal, že je schopen optimálně pracovat s potřebnou 
literaturou, kterou také správně cituje.
      Úroveň diplomové práce svědčí o snaze a píli pisatele i získaném přehledu ve zvolené 
problematice. Celkově lze diplomovou práci označit jako průměrnou.

Předkládanou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji ………….

Otázky k obhajobě: Jaké je praktické využití výsledků Vaší práce ?
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