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                                                          Posudek vedoucího práce – doc. PhDr. Jiří Hrabinec, CSc. 

 

     Autorka řešila problém na 66 stranách (plus přílohy), s využitím 33 informačních zdrojů uvedených 

v seznamu.  Práce má klasickou strukturu.  

     Cílem bylo zjistit, jaké faktory ovlivňují  žáky při výběru sportu,  zda při výběru hraje roli školní 

tělesná výchova, jaké jsou důvody případného nezájmu žáků o pohybové aktivity.  Dále jaké možnosti 

pohybových aktivit nabízí škola a zda tato nabídka hraje roli při výběru sportu.  Z této formulace pak 

autorka vyvozuje šest základních problémových otázek, které jí umožňují konkrétně zaměřit vlastní 

výzkum . 

     Teoretická část práce je obsahově relevantní  k plánovanému výzkumu. Formulace hypotéz (s. 25) 

ale nevychází přímo z vytyčených problémových otázek (s. 10),  po některých souvislostech je třeba 

pátrat, nejsou na první pohled zřejmé.  Problémová otázka č. 2 se z hypotéz i závěrů zcela vytratila 

(proč?). 

     K verifikaci hypotéz autorka využila metodu dotazníku  a interview  - v kap. 5 by však  bylo vhodné 

hned uvést, nejen pro koho byl určen dotazník, ale i způsob využití metody interview (pro vybrané 

žáky sportující, nesportující  i pro jejich učitele!).  To se dovídáme až při popisu výzkumu  a 

výzkumného souboru v následující  kapitole. 

   Vlastní výzkum byl realizován na školách v Jaroměři se žáky 8. – 9. tříd. Bianco dotazník a otázky 

interview pro sportující žáky, pro nesportující žáky a pro učitele jsou uvedeny v přílohách. Výhrady 

mám k některým otázkám, které nabízejí pouze jednoduché odpovědi (ano, ne,  nevím), když bylo 

možné se ptát věcněji a hlouběji, či prokazatelněji  (např.:  Vyjmenuj pohybové kroužky, o kterých víš, 

že je vaše školy nabízí.). Také nebývá obvyklé, že v interview nabízí tazatel variantní odpovědi (také 

jen jednoduché), když by mohl vytěžit z rozhovoru  podstatně více. 

    Vyhodnocení  výzkumu je podrobné a pečlivé,  grafy jsou průběžně dílčím způsobem 

interpretovány a většinou hned konfrontovány s výsledky získanými metodou interview. Podrobnější 

interpretace je pak v kap. Diskuse, kde také najdeme úvahy nad verifikací hypotéz .   

    V Závěrech pak autorka přehledně formuluje 5 základních  poznatků, k nimž výzkumem dospěla. 

Opírá se přitom o předchozí verifikaci hypotéz i o hlavní relevantní údaj, který ji k danému závěru 

opravňuje. Ne zcela však v nich sleduje některé  problémové otázky, které si na začátku práce 

vytyčila. 

      Celkově však - přes uvedené připomínky  - považuji práci za zdařilou. Autorka projevila zaujetí 

zkoumaným problémem orientaci v dané oblasti výzkumu i schopnost pracovat s vědeckým 

přístupem k řešení problému. 

      Práci proto doporučuji k obhajobě. 

 

Otázky k obhajobě :  1) Stanovisko k  výše vytýkaným  nedostatkům  práce. 

                                      2) Možnosti využití práce. 

 

Návrh hodnocení: 

 

V Praze 7.5.2016                                                           doc. PhDr. Jiří Hrabinec, CSc. 

                                      


