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1/ Aktuálnost tématu, obsahová struktura práce, formulace problému a cíle práce.             

Autorka si pro svoji diplomovou práci zvolila aktuální téma, vycházející z jejího zájmu o školní 

tělesnou výchovu a sportovní problematiku, konkrétně se zaměřuje na vybíjenou. 

Problémové otázky vycházejí z tématu práce, plně korespondují i s cílem diplomové práce, 

který je vhodně formulován stejně jako úkoly diplomové práce. Struktura práce plně 

odpovídá potřebám a také poměr teoretické a praktické části je vyvážený. Celkově je rozsah 

práce vysoce nadprůměrný a autorka plně prokázala erudici v oblasti zvoleného tématu 

práce. 

 

2/ Úroveň teoretické části, komplexnost zkoumaného problému, kvalita práce s literaturou   

Teoretická část práce je zpracována velmi pečlivě, autorka se v ní zabývá teoretickými 

východisky práce. V první části se věnuje rozborům RVP a ŠVP z pohledu tělesné výchovy. 

Následně se zabývá charakteristikou mladšího školního věku, pohybovými schopnostmi a 

dovednostmi a procesem motorického učení. V další části práce se věnuje charakteristice 

vybíjené a jejím oficiálním pravidlům. Nezapomíná ani na didaktické formy ve sportovních 

hrách. V práci autorka vhodně využívá citací, a to jak přímých citací, tak i parafrází. Také 

počet a struktura informačních zdrojů odpovídají potřebám diplomové práce a opět jejich 

množství lze hodnotit jako vysoce nadprůměrné. 

 

3/ Formulace hypotéz, jejich provázanost na problémy a cíle práce.                                   

Pro realizaci výzkumu si autorka formulovala 10 pracovních hypotéz, což přesně odpovídá 

počtu problémových otázek. Lze říci, že všechny vycházejí z cílů práce a jsou formulovány 

tak, aby je bylo možno ověřit.   

 

4/ Metody testování hypotéz, jejich vhodnost a logika postupu práce.                                    

Pro testování hypotéz si autorka zvolila celou řadu výzkumných metod. Metodologie práce je 

velmi propracovaná, diplomantka používá metody dotazníku pro žáky a učitele, metodu 

experimentu a testování pohybových schopností a dovedností, v neposlední řadě pro 

ověření metodu strukturovaného rozhovoru s garantem vybíjené v ČR. Celkový počet 

respondentů dotazníkového výzkumu je odpovídající potřebám práce. Plně odpovídající je i 

počet účastníků experimentu a testování. Velmi dobré je i statistické zpracování výsledků 



výzkumu. Postup práce je logický a jeho realizace poskytuje diplomantce dostatek 

použitelných informací.  

 

 

5/ Úroveň analýzy a intepretace výsledků, zaměření a úroveň diskuze.                                      

Výsledky dotazníkového výzkumu jsou přehledně graficky interpretovány. Výsledky jsou 

v legendě grafů uvedeny s použitím statistické metody procentuálního poměru. Grafy jsou 

přehledné, s legendou. Stejně pečlivě je interpretován i výsledek všech testů experimentální 

skupiny s aritmetickými průměry a směrodatnými odchylkami. Rozbor výsledků autorka 

uvádí v Diskuzi spolu s verifikací hypotéz. Hodnocení výsledků výzkumu je věcné, stručné a 

logické.   

 

6/ Formulace závěrů, přínos a využití výsledků.             

V první části kapitoly Závěry se autorka věnuje rekapitulaci cílů a metod práce. Vlastní závěry 

jsou strukturované, konkrétní a věcné. V posledním odstavci se diplomantka zamýšlí nad 

možnostmi dalšího využití práce. Škoda, že jsou závěry uvedeny v bloku, což nepřispívá jejich 

přehlednosti. Bylo by vhodné je očíslovat. 

 

7/ Formální stránka práce.                   

Po formální stránce diplomová práce odpovídá požadavkům kladeným na tento typ práce. 

Celkový počet informačních zdrojů (46) plně odpovídá potřebám takto úzce tematicky 

zaměřené diplomové práce a je i vhodně a přehledně v práci uveden. Autorka také v textu 

informační zdroje náležitě cituje. Práce je doplněna vhodnými přílohami. 

 

8/ Celkové hodnocení práce.                

Diplomantka při zpracovávání práce prokázala dostatečnou erudici v problematice a také 

velký zájem o ni. Pracovala samostatně, pravidelně konzultovala a dbala připomínek 

vedoucího práce. Při závěrečném zpracování hrála pozitivní roli zkušenost diplomantky 

z trenérské práce v zájmovém kroužku vybíjené ve škole. 

Práci doporučuji k obhajobě. 

Návrh klasifikace:  

Otázky k obhajobě:  Jaká kompenzace zátěže z vybíjené je u dětí mladšího školního věku 

potřeba? 

                                     Jaký počet žáků v kroužku vybíjené doporučujete? 

Datum: 29. 04. 2016                                                                  PaedDr. Ladislav Pokorný 



 

 

 


