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Předmětem diplomové práce je vztah ke sportu u dětí mladšího školního věku. Jedná se o období 

vývoje dítěte, kdy se jedinec poprvé seznamuje s širší škálou volnočasových a sportovních aktivit. 

Na základě vnějších i vnitřních aspektů si pak vybírá sportovní činnost, které se případně věnuje 

dlouhodobě. Zvolenou problematiku diplomové práce tak pokládám za vysoce relevantní, zvlášť 

vzhledem k současným, obecně známým poznatkům o klesající participaci dětí ve sportu. V tomto 

kontextu a na základě teoretického poznání si pak autor diplomové práce volí následující hlavní cíle, 

kterým vhodně přizpůsobuje úkoly výzkumného šetření (s. 37).  

1) zjistit možnosti dětí mladšího školního věku se seznámit se sportem 

2) zjistit, jaké mají možnosti sportovního vyžití 

3) zjistit jakým způsobem si děti sami, nebo s jejich rodiči vybírají sportovní kroužky, sportovní oddíly 

či sportovní kluby. 

Pro potřeby vlastního šetření a sběru dat autor volí jak kvalitativní, tak kvantitativní výzkumné metody, 

celá práce pak má charakter případové studie. Sběr dat je založen na skupinových interview, 

dotazníkovém šetření a vlastním průzkumu. Domnívám se, že jsou výzkumné metody vzájemně vhodně 

doplněny, nicméně zajímavé poznatky by mohly přinést výsledky dotazníkového šetření s rodiči 

respondentů ze skupinových interview, namísto anonymních odpovědí respondentů na internetu. 



Teoretická část práce má pouze 25 stran, autor se nepouští do hlubší analýzy různých teoretických 

poznatků. Kapitola však dostatečně shrnuje teoretické poznatky o problematice vývoje dítěte 

v mladším školním věku. Množství použité literatury odpovídá požadavkům na realizaci diplomové 

práce, také práce se zdroji je dobrá.  

Ve výsledcích diplomové práce bych ocenil, pokud by závěrečná část – výsledky dotazníkového šetření 

– byla konfrontována jak s teoretickými poznatky, tak s výsledky předchozích částí výsledků práce.  

Autor se mohl rovněž pokusit o jednoduchou vztahovou analýzu mezi výsledky jednotlivých položek 

dotazníku, což by mu mohlo pomoci, či alespoň naznačit, odpovědi na některé výzkumné cíle. Rovněž 

je velice diskutabilní, zda děti v mladším školním věku dostatečně rozumí tomu, co je ještě sportem 

a co již není. Tudíž nemusely být jejich odpovědi úplné. V diskusi a závěrech nad výsledky práce autor 

spíše konstatuje subjektivní tvrzení, která nejsou konfrontována jak s teoretickými poznatky, tak 

v některých případech ani s výsledky práce, viz např. tvrzení „Situace s dostupností veřejných hřišť není 

špatná, ale stále je zde prostor pro zlepšení.“ 

Práci přes uvedené nedostatky doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení velmi dobře či dobře, dle 

průběhu obhajoby. 

 

Otázky k obhajobě: 

1) Jaké hlavní poznatky vyplynuly z realizovaného předvýzkumu? 

2) Jaké opatření byste navrhoval pro zlepšení situace? Jaká je v tomto případě role rodiče a jaká 

učitele tělesné výchovy? 

3) Jakým způsobem si tedy děti vybírají sportovní kroužky, sportovní oddíly či sportovní kluby? 

V Praze, 28. 8. 2016       Mgr. Jakub Popelka, Ph.D. 


