Předkládaná DP - Podmínky pro organizovaný i neorganizovaný
sport dětí ve věku 11-15 let v Brandýse
nad L. – St. Boleslavi - ve všech parametrech s splňuje požadavky
na tyto práce kladené (ca 90 stran
textu, bohatý citační aparát, přílohy). Tato DP de facto volně
navazuje na předchozí bakalářskou práci a
je to v pozitivním slova smyslu znát.
V teoretické části práce nechybí definování základních pojmů – od
volného času, pohybové aktivity až
po sport. Jsou zde prezentovány různé úhly pohledu na tyto
fenomény. Tato část práce je zpracována
poctivě a s určitým citem. Autor zde dokazuje, že mu práce s textem
není cizí. Teoretický rámec celé
práce má určitou gradaci a „tah na branku“.
Cíle a úkoly práce jsou formulovány celkem jasně, avšak poměrně
ambiciózně. Celkově se podařilo tyto
cíle a úkoly naplnit.
Metody výzkumu lze označit za adekvátní a i jejich popis v kapitole
č. 4 je v pořádku. Z pozice
vedoucího práce bych zhodnotil velmi pozitivně přípravnou fázi
dotazníku, která byla vedena velmi
pečlivě a s časovou rezervou. Celkový přístup diplomanta mohu jen
pochválit – konzultoval tak akorát a
byl také schopen samostatné práce. Počet hodnocených dotazníků
vnímám jako dostatečný pro daný typ
práce. Asi by bylo férové vyzdvihnout ostatní realizované výzkumné
metody, kterými byly interview,
analýzy dokumentů apod. V této souvislosti by bylo na místě
podotknout, že diplomant je i z titulu své
pracovní náplně (novinář píšící o sportu) fundovaným odborníkem s
velkým přehledem v oblasti sportu
v dané lokalitě.
Výsledková část přináší mnoho zajímavých údajů (více viz
obhajoba), mj. přehled sportovišť a
sportovních organizací ve zkoumaném dvouměstí. Výsledky
dotazníkového šetření jsou prezentovány
jednoduchou formou, zde shledávám asi největší slabinu, této jinak
podařené diplomové práce. Je škoda,
že tak pečlivě připravovaný dotazník je prezentován takovou
jednoduchou formou bez patřičných

metodologických parametrů a např. určitých korelací. Prezentované
grafy a tabulky jsou bez větších
výhrad, další jsou v přílohách.
Závěry a doporučení práce jsou též v pořádku a přinášejí stěžejní
zjištění z celého výzkumu. Celkově
předkládaná práce působí vyváženě a i její formální (možná
číslování soupisu literatury, když se v textu
nepoužívá je trochu nadbytečné?) a jazyková úroveň je v
nadstandardní úrovni.
Závěr: DP doporučuji k obhajobě.
Navržený klasifikační stupeň: v závislosti na průběhu obhajoby velmi
dobře až výborně.
Prohlašuji, že nejsem v rodinném či jiném soukromém vztahu k
diplomantovi.
Otázky k obhajobě: Poměr práce na dotaznících a interview a dalších
metodách.
Využitelnost výsledků pro praxi.

V Praze 12.9. 2014
PhDr. Libor Flemr, Ph.D.

