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POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 

Název práce: Využití sokoloven pro volnočasové aktivity venkovského obyvatelstva Česka  

Autor práce: Martina Vošmíková  

 

Formální náležitosti práce (zatrhněte Vaši volbu) 

Formální úprava: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Stylistická úroveň: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Citační úroveň:  výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Komentář (vč. kvality grafiky, (ne)přiměřenosti délky práce aj.) 

Práce se po formální stránce vyznačuje poměrně velkým počtem nedostatků. Ty se přitom objevují 

téměř na každé stránce práce. Kromě poměrně běžně se vyskytující záměny pomlčky a rozdělovníku, 

lze v textu natrefit na překlepy a gramatické chyby, ale také zapomenuté pracovní komentáře 

v textu (poslední odstavec str. 73), chybějící slovesa ve větách či smyslusprostá větná spojení typu 

(str. 77) „Kühnlová se zabývá výukou místního regionu prostřednictvím místního regionu.“ 

Práce je místy stylisticky velice neobratná, čtenáři se především velmi obtížně hledá návaznost mezi 

jednotlivými odstavci (z více příkladů lze zmínit např. text na str. 72). Nezřídka to tak budí dojem, že 

některé pasáže textu byly omylem vloženy na jiné místo, než měly být (např. odst. 4 na str. 77, odst. 

1–3 str. 67 aj.). 

Jako nepříliš kvalitní pak hodnotím mapy na str. 37 a 38, které jsou v tisku v podstatě nečitelné. 

Jako slabou stránku formální úpravy lze také zmínit rozmístění grafiky na stránky, v jehož důsledku 

často vznikají v textu mezery (v rozsahu až ½ stránky), jako je tomu např. v kapitole 5. 

Určité nedostatky lze také identifikovat při porovnání názvů tabulek a map a jejich obsahů: 

 Str. 29, tab. 3 neudává počet sokolských jednot na počet obyvatel, jak je uvedeno v názvu 

(resp. čtenář si tento údaj musí dopočítat) – vzhledem k povaze sokolské organizace bych 

navíc za mnohem více vypovídající považoval údaj o počtu sokolských jednot vztažených na 

počet obcí. 

 Str. 46, obr. 5 neudává podíl mužů a žen na celkovém počtu členů; v mapě jsou diagramem 

znázorněny absolutní údaje, nikoliv relativní. Navíc zvolený typ diagramu nelze považovat za 

vhodný pro zachycený struktury (např. v Karlovarském kraji je struktura v podstatě 

nečitelná). 

 Str. 48, obr. 7 neukazuje podíl žactva na celkovém počtu členů, navíc je nevhodně 

znázorněna i struktura žactva dle pohlaví; opět lze doporučit užití jiného typu diagramu. 

Jistou nedůslednost při práci s informacemi lze vysledovat na str. 47. Zde autorka nejprve uvádí, 

že podíl kategorie dorostu na celkové členské základně je 10 %, v závěru odstavce pak uvádí již 

pouze 5 %. 
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Nedostatky lze nalézt také v práci se zdroji a v citaci prací. V seznamu literatury se nenachází 

publikace Chromý (2011), z níž je na str. 12 přímá citace. Na str. 20 dále autorka prezentuje 

výsledky výzkumu, které nejprve přiřkla Šafrovi (2010), vzápětí pak Šamanové (2010) –resp. 

z textu čtenář nabývá tohoto dojmu. 

U výčtu závěrečných prací zabývajících se geografií sportu (str. 19) bych doporučil uvedení 

vedoucího a také pracoviště, na kterém byla práce zpracována a obhájena. Navíc uvedené práce 

nejsou zmíněny v seznamu literatury, čtenář tedy více informací nedohledá ani zde. 

 

Obsah práce  

Cíle, výzkumné otázky, hypotézy (přiměřenost cílů, geografický charakter a relevance cílů, teoretické 

podložení hypotéz aj.)   

Cíle práce jsou uvedeny velmi volně, přičemž jejich dosažení je obtížně hodnotitelné. Absence 

jasného a hodnotitelného cíle se projevila i v koncepci práce, kdy některé pasáže textu se jeví jako 

nadbytečné a nesměřují k naplnění cíle. 

Neujasněnost cíle se prokázala v jeho odlišné formulaci na str. 10, 13 a 86. 

 Str. 10 – „Cílem práce je připomenout žákům původní význam a vliv Sokola na politický a 

společenský život českého národa v průběhu jeho historie.“ 

 Str. 13 – „Cílem diplomové práce je poukázat na to, jakou roli hraje budova sokolovny 

v životě žáka základní školy v místě jeho bydliště nebo studia.“ 

 Str. 86 – „Cílem práce bylo zpracovat a realizovat školní geografický projekt na téma Naše 

sokolovna“. 

Přesnější zarámování studie pak umožňují spíše výzkumné otázky, které jsou formulované na str. 11. 

Většina z těchto otázek však směřuje spíše mimo hlavní výsledek práce – návrh a realizaci projektové 

výuky. 

 

Práce s literaturou (teoretické ukotvení práce, diskuse a kritické zhodnocení literatury aj.) 

Autorka v rámci teoretické části studie pracuje s poměrně velkým množstvím odborné literatury, 

kterou vesměs správně cituje (s výše uvedenými výjimkami). 

V důsledku absence jednoznačného cíle práce lze však některé pasáže teoretického zarámování 

studie považovat za nadbytečné. Příkladem může být např. rozsáhlé popisování historie Sokola, 

přičemž pro práci za zásadní lze považovat především období po roce 1989. Předchozí období by 

bylo možné zestručnit a odkázat na další zdroje. Naopak, autorka se mohla více zaměřit na 

sokolovny samotné, především na proměnu jejich využití. Vzhledem k realizaci projektové výuky by 

bylo přínosné zpracování historie sokoloven v obcích Loučeň a Křinec, spíše než detailní informace o 

výstavbě na Plzeňsku. 

Za nadbytečnou lze také považovat pasáž (kap. 6.2) o historii projektové výuky, tato kapitola se navíc 

v důsledku projektové výuce téměř nevěnuje. Zcela mimo zaměření kapitoly se zde autorka také 

věnuje situaci v antické Spartě a Athénách. 
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Metodika práce (vhodnost aplikovaných metod, kvalita a vhodnost použitých dat aj.) 

Hlavním výsledkem předkládané práce je návrh projektové výuky, který byl realizován v praxi na ZŠ 

Loučeň a ZŠ Křinec. V rámci metodického aparátu bych však přivítal důkladnější popis výběru škol a 

pak také především výběru tříd. Projekt byl realizován u žáků 6., 8., a 9. třídy, přičemž autorka 

dostatečně nediskutuje rozdíly v přístupu a kvalitě výstupů různě starých žáků, ani potřebu 

uzpůsobení projektu jejich věku. 

 

Analytická část práce (správnost a interpretace výsledků, detailnost, struktura a provázanost analýzy) 

Práce má aplikační charakter, jejím výstupem je příprava a realizace projektové výuky. Jelikož se 

pravděpodobně jedná o hlavní výstup práce, předpokládal bych podrobnější metodické rozpracování 

projektu, a především pak konkretizaci zadání pro žáků, a to až do úrovně zadání konkrétních úkolů, 

rozplánování projektu na kroky atd. Schází také bližší popis a příklady otázek pro rozhovory žáků 

s občany. 

Za velký nedostatek u projektové výuky lze považovat neuvedení kritérií hodnocení žáků. S těmi by 

měli být žáci seznámeni vždy před zahájením projektové výuky. 

Nedostatky vykazuje také rozbor kurikulárních dokumentů (RVP). Na str. 78 autorka zmiňuje, že 

„projekt … svým obsahem odpovídá učivu dějepisu, zeměpisu a výchovy k občanství“. Avšak 

z rozboru RVP na str. 76 vyplývá, že odpovídá obsahu zeměpisu a výchovy občanství, nikoliv 

dějepisu. Projektová výuka však kromě naplnění požadavků obsažených ve vzdělávacích oblastech 

RVP směřuje také k rozvoji klíčových kompetencí žáků. Jejich výčet (či alespoň zmínka o nich) však 

v práci schází. 

Jako nepřesnou lze také hodnotit klasifikaci cílů navržené projektové výuky, a to zejména mezi 

kategorií kognitivních a afektivních cílů. Čtyři z pěti afektivních cílů mají spíše kognitivní charakter. 

 

Závěry práce (odpovědi na výzkumné otázky, zasazení závěrů do širšího kontextu výzkumu aj.) 

V závěru práce autorka velmi stručně shrnuje informace uvedené v jednotlivých kapitolách studie. 

Vzhledem k neujasněnosti hlavního cíle práce bylo v podstatě nemožné jej reflektovat v závěru. 

Poměrně okrajově (a bez explicitního zdůraznění) pak autorka odpovídá na výzkumné otázky 

uvedené v úvodu. 

Za přínosnou část této kapitoly by bylo možné považovat reflexi navržené výuky plynoucí z její 

realizace, avšak ta zde chybí. 

 

Celkové zhodnocení práce (vč. přínosů práce, provázanosti teoretické a analytické části aj.) 

Práce se vyznačuje poměrně velkým počtem formálních nedostatků. Její obsahové zaměření pak 

působí neujasněně z důvodu absence explicitní formulace hlavního cíle a dílčích podcílů studie. Po 

stylistické stránce pak práce působí na mnoha místech velmi neobratně. 
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Otázky k obhajobě 

Prosím autorku, aby si k obhajobě připravila: 

1) specifikaci klíčových kompetencí rozvíjených navrženým projektem, 

2) konkretizaci zadání projektu do úrovně úkolů pro žáky, 

3) specifikaci kritérií hodnocení žáků v rámci navrženého projektu. 

Dále prosím o přípravu odpovědí na otázky: 

1) Je třeba upravit přípravu výuky s ohledem na věk žáků? 

2) Byl projekt Naše sokolovna zveřejněn na portálu rvp.cz, jak je uvedeno v práci? Jak probíhal 

proces přijetí projektu? 

 

Datum: 3. 9. 2015  

Autor posudku: RNDr. Martin Hanus, Ph.D.  

 

Podpis: 

 


