
Tématicky je předkládaná diplomová práce jednoznačně přínosná. Rozsahem textu (51 stran) patří mezi
diplomovými pracemi spíše k těm tenčím. Teoretickou část práce lze označit za standardní. Diplomantka
zde předvedla dovednost práce s literaturou. Je tu trochu problém s různými pojmy typu „pohybová
aktivita“, „sportovní aktivita“, „sport“. Jsou zde sice vysvětleny a definovány, ale nějak zde postrádám
jejich vzájemnou vazbu (i později v práci). Avšak připouštím, že to není asi hlavním tématem práce.
Citační aparát je dostatečný. Jazyková úroveň práce je na dobré úrovni.
Cíle a úkoly práce se jeví jako adekvátní (a později naplněné). Oproti zažitým zvyklostem, v kapitole
cílů a úkolů práce, trochu postrádám vědeckou otázku (nota bene když práce obsahuje hypotézy).
Hypotézy by mohly být pregnantněji formulované, nicméně oceňuji, že byly vytvořeny na základě
něčeho (literatura, pozorování apod.).
Metodika práce je popsána logicky a smysluplně. Jsou zde dobré myšlenky a výzkumné záměry. Na
první pohled se ovšem zdá, že je vzhledem k počtu zapojených škol (a různých typů škol) celkový počet
respondentů příliš malý (celkem 204 z pěti škol). Toto lze asi vnímat jako jeden z největších a
nejzásadnějších nedostatků předkládané práce (ale třeba se to u obhajoby objasní). U dotazníku by mě
zajímala nejvíce otázka č. 12, zda byla „nezbytná“? Případně proč?
Prezentace výsledků formou tabulek a grafů je přehledná a v pořádku (možná, že některé tabulky či
grafy mohly být prezentovány v příloze). Některé otázky přímo vybízejí po prezentaci výsledků dle
pohlaví (např. motivace ke sportu). Dost možná zmíněné výtky souvisejí s nepříliš početným vzorkem
respondentů, takže je nelze více "dělit" dle různých parametrů. Některé otázky přinášejí poměrně
překvapivé výsledky – více víz obhajoba.
Závěr práce je v pořádku, i když tam nejsou implicitně zhodnoceny hypotézy.
Práce celkově působí vyváženým dojmem.
Závěr: i přes vyřčené výhrady doporučuji práci k obhajobě.
Otázky k obhajobě: budou se zejména týkat záměrného výběru lokalit, rozsahu souboru, zapojení
respondentů, výběrem konkrétních respondentů apod., průběh pilotáže, zjištěných výsledků.
Navržený klasifikační stupeň: v závislosti na průběhu obhajoby velmi dobře až dobře. 
Prohlašuji, že nejsem v rodinném či jiném soukromém vztahu k diplomantovi.

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