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Hodnocení práce:

Téma práce je přínosné. Nicméně jakoby se autor nemohl rozhodnout, jaký směr práci udat. Bude 
„atletická“? Nebo „pedagogická, psychologická, sociologická“? (pak ale zase vyvstává otázka, zda je 
vhodně zvolena katedra či vedoucí práce). Na což nám asi do určité míry odpovídají uvedené citační 
zdroje.

Základní parametry tato bakalářská práce jistě splňuje. 

Jazykově je práce na slušné úrovni (připomínky viz níže), i když je psána v jednotném čísle, což z mého 
pohledu nepůsobí příliš dobře (lépe množné číslo či trpný rod).

Připomínky:

Práce má celkem logickou strukturu. Avšak některé detaily ve struktuře práce bych okomentoval. 
Kapitola č. „Teoretická východiska práce“, z mého pohledu, zbytečně ubírá jednu úroveň v členění 
kapitol. Obdobně tomu je i u kapitoly č. 3, která je nazvána „Výzkumná část“. U kapitoly č. 4 mi název 
„Výsledková část a diskuze“ nepřijde plně kompatibilní (buď „Výsledky a diskuze“ a nebo „Výsledková 
část“ a zvlášť „Diskuze“).

Na straně 8 u obsahu vnímám jako nepřehledné, když text názvu kapitol zasahuje až do číslování stran.

Hned v úvodu práce se mi nelíbí, že v posledním odstavci jsou již prezentovány cíle práce (navíc 
v minulém čase…je to snad důkaz o tom, že úvod byl psán až jako poslední?). Když by zde byl nastíněn 
směr práce, tak bych to vnímal jako v pořádku, ale takto definované cíle práce jsou na tomto místě 
předčasné. Dále autor v úvodu zmiňuje, že je členem atletického oddílu a to, že je důvod sepsání 
předkládané diplomové práce. Myslím, že důvody výzkumu by měly být zcela jiné (odbornost na danou 
problematiku+metodologické předpoklady; nějaká společenská poptávka; nějaký výzkumný problém či 
mezera v bádání apod.). Navíc zangažovanost ve zkoumaném oddíle je tu zřejmě prezentována jako 



přednost, ale opak by mohl být pravdou (jistá „citová angažovanost“ bývá ve výzkumech často spíše 
překážkou).

Na první pohled se zdá teoretická část pojímána příliš ze široka, ale při podrobnějším pročtení je ten 
pocit přeci jen lepší. Nicméně v některých pasážích, zejména např. v kapitole č. 2.2 bych očekával více 
citačních zdrojů od autorů z „domovské fakulty“ – např. Jansa, Slepička apod., kteří se touto 
problematikou dlouhodobě zabývají (z tuzemských autorů je zde citován pouze Sekot a okrajově Mareš 
a to je málo). Totéž platí i o dalších kapitolách v teoretické části práce.

Výzkumné otázky na str. 32 na mě působí ojediněle (obvyklá je 1-2 vědecké otázky), ale asi proč ne.

Na str. 34 je zajímavý obrat: „informace o vyplňovatelích dotazníku“. V příloze na str. 64 jsou v textu 
nějaké dvojité mezery, takže práce není plně doladěná. Dále, zejména u koláčových grafů, je ztížena 
přehlednost, jelikož jsou sestavovány různými směry (někde po směru hodinových ručiček, jinde 
naopak, či dokonce kombinace obou možností).

Ve výsledkové části práce text u grafů často popisuje, co je možné vidět přímo v grafu, takže se jedná o 
zbytečné dublování. Diskuze je v této kapitole „schovaná“ opravdu dobře (je jí poskrovnu).

Závěr působí trochu přerývavě.

Otázky k obhajobě:
Použil jste ve své práci dotazník, či anketní dotazování?

Co nám napovídá o zjištěných výsledcích výběr respondentů? Byl náhodný? Byl reprezentativní?

Práce je doporučena k obhajobě.
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Navržený klasifikační stupeň:  velmi dobře - dobře

Prohlašuji, že nejsem v rodinném či jiném soukromém vztahu k diplomantovi.
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