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

práce.  

Téma práce je nejen velmi zajímavé, ale především vysoce aktuální a potřebné. Z obsahu 

práce je patrná vysoká zainteresovanost autorky. Cíl práce je zřejmý a srozumitelný, 

rovněž tak úkoly z něj vyplývající. 

2. Úroveň teoretické části, komplexnost analýzy zkoumaného problému, 

kvalita práce s literaturou. 

Studentka v těchto kapitolách prokázala, že zvládá práci s literaturou, kterou v textu 

náležitě cituje. 

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

Studentka formuluje 7 hypotéz, které naplňují potřeby splnění cílů práce. 

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

V rámci výzkumného šetření zvolila autorka metodu dotazníku, která je vhodná vzhledem 

k náročnosti a kvantitě výzkumu – na 5 základních školách celkem 281 dotazníků. Zvolené 

metody odpovídají záměru práce a formulovaným hypotézám. 

5. Úroveň analýzy a interpretace výsledků, zaměření a úroveň diskuse. 

Výsledky jsou zpracovány klasicky grafem s přijatelnou a srozumitelnou i interpretací. Pro 

lepší přehlednost lze doplnit procentuální hodnocení ještě numericky. Diskuse přiměřeně 

reflektuje dané výsledky výzkumu. Graf. č. 10 – v grafu jsou shrnuté aktivity rodičů dříve 

a nyní do jedné tabulky. Dříve měli rodiče jiné aktivity, než v současnosti. Nyní aktivity na 

udržení kondice. Chybí graf a výsledek na dopravu dětí v centru Prahy. Mají vše 

dostupné, chodí pěšky? Diskuse přiměřeně reflektuje dané výsledky výzkumu. 

6. Formulace závěrů, přínos a využití výsledků. 



Závěry přinášejí odpovědi na formulované otázky. Po formální stránce práce zcela splňuje 

aktuální požadavky kladené na diplomovou práci. 

7. Formální stránka práce. 

Práce splňuje po stránce formální i obsahové požadavky kladené na diplomovou práci. 

Zvolená metodologie je adekvátní a rozsah uvedené literatury je dostačující. 

8. Celkové hodnocení práce. 

Autorka ve své práci prokázala, že dokáže zvolené téma zpracovat na potřebné úrovni. 

Práci doporučuji k obhajobě. 

 

Návrh klasifikace: 

 

Otázky k obhajobě:  Reagujte na připomínky oponenta práce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praha 17. 8. 2016                                                                                 Mgr. Věra Kuhnová 



 

                                                                                                     

 


