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1. Aktuálnost tématu, obsahová struktura práce, formulace problému a cíle práce. 
Studentka si zvolila zajímavé téma, které zatím zásadním způsobem nebylo zpracováno. Cíl práce je 
v souladu s názvem práce. S cílem práce korespondují problémové otázky, kterým odpovídají jednotlivé 
hypotézy.                 
 

2. Úroveň teoretické části, komplexnost analýzy zkoumaného problému, kvalita práce s 
literaturou (odkazy, citace, počet a druhy využitých informačních zdrojů apod.) 

Diplomová práce má logickou strukturu. V teoretické části se diplomantka zabývá pouze tématikou, která 
je nutná pro vytvoření kvalitní praktické části. Kapitoly jsou věnovány pečlivému rozboru tělesné výchovy 
na 1. st. ZŠ, a to především ve vztahu k Rámcovému vzdělávacímu programu. Kapitoly náčiní a nářadí 
mají stejnou strukturu (typizace, historie, význam a využití náčiní a nářadí nejen v hodině). Jako velký 
klad práce se jeví, jak studentka byla schopná provázat náhled na problematiku z různých hledisek 
(využití typizovaného, netypizovaného a netradičního náčiní – skladovací prostory – finanční dostupnost 
atd.). Další zásadní kapitolou je shrnutí norem náčiní a nářadí a bezpečnostních požadavků. Diplomantka 
prokázala, že umí pracovat s literaturou. 31 literárních zdrojů a 95 internetových je nadstandartní svým 
počtem i rozsahem problematiky.  
           

3. Formulace hypotéz, jejich provázanost na problémy a cíle práce. 
Hypotézy jsou dobře zformulovány a odpovídají názvu a cíli práce. Výjimkou je hypotéza č. 1 - 
“Předpokládám, že učitelé využívají veškeré náčiní a nářadí, které mají k dispozici“ – není zcela jasné, zda 
všichni učitelé či určité procento.          
     

4. Metody testování hypotéz, jejich vhodnost a logika postupu práce. 
Studentka použila metodu dotazníku pro učitele. Další metodou byl doplňující rozhovor s učiteli a řízený 
rozhovor se zástupci firem, prodávající náčiní a nářadí.   
 

5. Úroveň analýzy a interpretace výsledků (statické zpracování, přehlednost výsledků, grafů, 
tabulek aj.), zaměření a úroveň diskuse. 

Diplomantka zpracovala velké množství údajů do grafů a tabulek. Vše bylo správně a jednoznačně 
interpretováno. Diskuze byla strukturována dle jednotlivých hypotéz. Studentka se dokázala podívat na 
jednotlivé hypotézy z různých hledisek, takže kapitola Diskuze je skutečně diskuzí. Diplomantka dokázala 
reagovat na zjištěné nepřesnosti – např. definice netradičního náčiní.              
 

6. Formulace závěrů (přiměřenost, jasnost, konkrétnost, stručnost, vazba na problém, cíl a 
hypotézy), přínos a využití výsledků. 

Kapitola Závěr je rozsáhlejší a studentka se snažila shrnout celý problém.  
 
 

7. Formální stránka práce (jazyková a stylistická úroveň, úprava, přehlednost textu, dodržení norem 
rozsahu práce, bibliografické citace apod.). 
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Jazyková i formální úroveň práce je nadprůměrná. Práce je na 117 stránkách, dalších téměř 90 stran jsou 
přílohy (kromě formálních náležitostí i snímky náčiní a nářadí).     
 

8. Celkové hodnocení práce (přehlednost, přístup a samostatnost autora při zpracování, jeho 
informovanost o metodologii vědecké práce apod.). 

Studentka pracovala samostatně, práce má logickou a jednoznačnou strukturu. Diplomantka pochopila 
problematiku vědecké práce.  Protokol o vyhodnocení podobností závěrečné práce vykazuje 112 
podobných dokumentů. Přesto je práce v pořádku. Podobnost je především v citaci norem, v citaci 
„Metodické informace k zabezpečování provozu a údržby ve sportovních zařízeních, na dětských hřištích 
a v tělocvičnách“ a Rámcového vzdělávacího programu. Tyto citace obsahuje velké množství 
metodických pokynů MŠMT i Školní vzdělávací programy jednotlivých škol. 
       
 
Práci doporučuji k obhajobě.    
 
Návrh klasifikace: 
 
 
Otázky k obhajobě: 

1) Myslíte si, že by měla být norma na počet a kvalitu náčiní a nářadí? 
2) Jak byste definovala netradiční náčiní? 
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