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Rozsah práce
stran textu 55
literárních pramenů (cizojazyčných) 32 (8)

Obrázky, tabulky, grafy, přílohy 0, 22, 0, 1

Kritéria hodnocení práce
úroveň

výborně
velmi 
dobře

dobře nevyhověl/a

stupeň splnění cíle práce X
logická stavba práce X
práce s českou literaturou včetně citací X
práce se zahraniční literaturou včetně 
citací

X

adekvátnost použitých metod X
hloubka provedené analýzy X
stupeň realizovatelnosti řešení X
formální úprava práce (text, grafy, 
tabulky)

X

stylistická úroveň X
využití podkladových materiálů,
konzultací, průzkumů apod.

X

obsah a relevantnost příloh v textu či 
příl. části ZP (tabulky, grafy, propočty 
apod.)

X

Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x

Práce    je   doporučena k obhajobě.

Navržený klasifikační stupeň: Velmi dobře

Doplňující komentář k hodnocení práce:
Probíhající  diskuse o obsahu a charakteru výuky na školách v ČR se týkají i tělesné výchovy. 
Už z tohoto pohledu je téma DP vysoce aktuální neboť bez pokud možno detailní znalosti 
stávajícího stavu není možné kvalifikovaně podávat náměty a návrhy na zlepšení. 
Diplomantka si téma zvolila na základě své aktuální pracovní činnosti a v problematice  se 
dobře orientuje. Pracovala proto velmi samostatně, někdy možná i na úkor informací o všech 
možnostech, které zpracování úkolu nabízí. 
Text má odpovídající strukturu ale je poněkud nevyvážený. Teoretická část tvoří jeho 
polovinu a zařazení některých pasáží (zásady vyučovacího procesu) nemá svůj odraz v dalších 
částech práce. Zvolené metody jsou odpovídající, ocenit lze tvorbu vlastního dotazníku, je 
škoda, že se autorka nepokusila o jeho alespoň minimální standardizaci. Jisté výhrady lze 
vznést k metodám zpracování dat, jejich charakter nabízí i využití podrobnějších statistických 



metod. To se odráží i v diskusi, která obsahuje jen menší množství pokusů o vysvětlení 
jednotlivých získaných dat. Závěry tak vycházejí spíše z vlastní empirie autorky než 
z výsledků šetření.
Formální stránka textu je na velmi dobré úrovni, škoda že autorka nevyužila i dalších 
možností prezentace výsledků (grafy apod.).

Připomínky k práci:
1. V textu se operuje s pojmem „učební osnovy“ (str. 21) bez časového ohraničení a 

v této souvislosti není jasné, z čeho vychází doporučovaná dotace.
2. Autorka důsledně nerozlišuje pojmy „sportovní hra“ a „pohybová (průpravná) hra“, 

zařazení vybíjené, přehazované a dalších mezi sportovní hry je chybné
3. Z textu není jasné, zda respondenti důsledně rozlišovali v odpovědích softball a 

baseball
4. Formulace některých otázek v dotazníku může působit nejasnosti v odpovědích (jaká 

jsou kritéria pro rozlišení pojmů „oblíbené“,“ celkem oblíbené“ apod.)

Otázky k obhajobě:
1. Na základě čeho je vybrán seznam netradičních her, které mohou být vyučovány?
2. Jsou v dotazníku pouze uzavřené otázky (viz tvrzení na str. 27)?
3. Jaké další statistické metody by bylo možno při zpracování dat využít?
4. Z čeho vychází třetí doporučení pro učitele uvedené v závěrech práce?

Doporučení k úpravám: 0
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