
Posudek diplomové práce Luciána Baltaretu: Problematika výběru sportu u dětí mladšího 

školního věku 
Téma práce je v současné době, kdy účast dětí v pohybových aktivitách a ve sportu má klesající tendenci, 

značně aktuální. Právě práce s dětmi mladšího školního věku bývá kritizována jako nedostatečná z hlediska 

kvality školní tělesné výchovy a možností sportování ve volném čase. Student se proto pokusil přispět poznatky 

své diplomové práce k poznání současné situace. Práce má 7 hlavních kapitol, 38 literárních zdrojů a 12 

internetových. Je připojeno CD se skupinovými rozhovory. 

Struktura práce odpovídá vybranému tématu a přístupu k jeho řešení. V teoretické části charakterizuje 

z různých aspektů období mladšího školního věku a využívá k tomu adekvátní literatury. Věnuje se stručně 

psychologickým, sociologickým, pedagogickým a biologickým aspektům. Tato část by zasloužila též přehled 

poznatků z odborné literatury o účasti v pohybových aktivitách a sportu dětí z této věkové kategorie pro 

pozdější srovnání s hodnocením podmínek pro sport u sledovaných respondentů. 

Cíl a úkoly práce jsou formulovány adekvátně. Sledované soubory student vybral z hlediska proveditelnosti 

svého výzkumu. Zde je škoda, že nebyli dotazováni rodiče dětí, s nimiž vedl skupinový rozhovor, ale 

„dosažitelní“ rodiče na sociálních sítích. Nicméně následné výsledky dávají určitý obraz o současné situaci. 

Volba skupinového rozhovoru je zajímavá a jistě si student, na základě předběžného studia použité metody, 

obohatil své znalosti týkající se metodologie výzkumu. Otázky pro skupinový rozhovor byly zvoleny vhodně 

stanovenému cíli a odpovědi dětí dávají nástin situace u sledované skupiny. 

Co se týče „výzkumu od stolu“, vybral student jen některé akce umožňující sport dětí mladšího školního věku. 

Takovýchto je pořádáno v ČR velké množství a jistě by jejich analýza zasloužila samostatnou výzkumnou práci, 

což ale nebylo cílem DP studenta. Otázky a odpovědi rodičů jsou inspirativní. Je patrné, že dotazovaní rodiče se 

snaží pečovat o organizované formy volného času svých dětí. Zajímavé jsou též odpovědi na preference výběru 

sportů a možnosti dojíždění na kroužky. To může mít význam pro organizátory takovýchto aktivit i ty, kteří je 

např. finančně podporují (obce). Také mne zaujaly odpovědi na návštěvnost festivalů sp. aktivit, kdy je patrné, 

že rodiče mají své vlastní zkušenosti a nepotřebují pobídky odjinud (avšak otázkou by byli rodiče „nezkušení“). 

Pak se zřejmě velkoakce typu „Česko sportuje“ míjejí účinkem a jsou neadekvátně finančně drahé. 

Diskuze a závěr odpovídají zjištěným poznatkům, ale jsou velmi stručné a nevztahují se k poznatkům 

z relevantní odborné literatury (která v práci chyběla – viz teoretická část). Je stručná i vzhledem k tomu, že u 

výsledkové části chyběly u grafů komentáře. Výsledky nelze zobecňovat na celou populaci. Lze předpokládat, že 

rodiče, které posílají své děti na letní tábory, mají o volný čas svých potomků zájem a také pravděpodobně 

adekvátní finanční prostředky. To by právě bylo možné posoudit dotazováním rodičů sledovaných dětí, jejich 

socioekonomickým statusem, vlastní sp. aktivitou apod. 

Za názvy se nedělají čárky (např. Graf č. 3) 

 

I přes uvedené výhrady práce splňuje požadavky kladené na diplomovou práci. Student prokázal schopnost 

pracovat s odbornou literaturou, seznámil se a v praxi použil odpovídající metodologický přístup a metody 

sběru dat. Více času měl věnovat metodám hodnocení dat. Práci lze považovat za inspirativní při hledání řešení 

problému neadekvátní účasti dětí mladšího školního věku v pohybových aktivách a ve sportu v současné české 

společnosti. 

 

Práci doporučuji k obhajobě s hodnocením dobře či velmi dobře dle průběhu obhajoby. 

V Praze dne 29.8.2016    doc. PhDr. Irena Slepičková, CSc. 

      KIN FTVS UK  

 

Otázky k obhajobě: 

1. Charakterizujte podrobněji metodu skupinového rozhovoru, jeho výhody a úskalí. 

2. Které z popisovaných akcí Možností seznámení se se sportem jste se osobně účastnil? Zkuste zhodnotit, 

kterou z prezentovaných akcí považujete za nejúčinnější a nejefektivnější a proč? Jaká kriteria byste pro takové 

hodnocení doporučoval použít? 


