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Formální stránka diplomové práce : 

Předložený text obsahuje 74 strany bez příloh, dále 17 titulů k řešení cíle práce a 4 

internetové zdroje. Autorka ilustruje výsledky pomocí 30ti tabulek. Práce má téměř 

strukturu empirické vědecké zprávy, teoretická východiska mohla být zařazena za 

úvod, problémové otázky jsou hypotézy? Použité zdroje měly být více zaměřené na 

cíl práce – autoři Choutková, Juřinová, Mazal, Metelková etc. Práce má některé 

stylistické a gramatické nedostatky např. str.4- po dvojtečce velká písmena, 5- 

athletics, 8- přišlo mi-lépe zjistila jsem, 12- kýžené – lépe podstatné, 31 – kouzlo 

motivace- lépe význam, 58 – zjistila jsme, 65-akorát, žáci tedy pohyb baví a byla by 

škoda je dále nerozvíjet, 66 – vplývá, 69 – veškeří, 70-zatajit ?, dají se utáhnout…?, 

71-aletických, Soupis Prha etc. Nevhodná je citace autorů v textu – Nováčková, 

Hoskovcová etc. 

Věcná stránka diplomové práce : 

Název práce je příliš obecný a tím je ovlivněn celý text. Přesnější titul by mohl být „ 

Didaktická analýza výuky na 1. stupni základní školy“. Autorka měla definovat 

základní pojmy z názvu práce a klíčová slova. Potom by neoznačovala přirozené 

pohybové projevy jednou jako návyky (str.11), jindy jako schopnosti. V úvaze o 

psychice dětí je třeba rozlišit pojmy dějové a stavové- labilita x stabilita etc. V tělesné 

výchově a sportu se považuje za nejpodstatnější z motivačních teorií měřitelná 

výkonová motivace.  Autorka ve výsledcích a závěrech odpovídá na problém 

(potvrzuje hypotézy?) 

Metodologická stránka diplomové práce : 

Dotazník pro učitele mohl obsahovat i otázky o kvalifikaci učitele, délce učitelské 

praxe v souvislosti s kvalitou výuky atletiky. Věty o „pravdě“-lépe 

„skutečnosti“ v úvodu dotazníku mohou být zavádějící.  Otázky pro žáky mohou být 

ovlivněny jejich značnými věkovými rozdíly. Je škoda, že diplomantka nesplnila 

podmínky náhodného výběru. Náhodný výběr zajišťuje reprezentativnost, každá 

jednotka základního souboru má stejnou možnost (pravděpodobnost), že se dostane 

do výběru. Autorka při formulování cíle práce ukazuje, že obsahem i rozsahem 

zvládla velmi široké spektrum zvolené problematiky. Pro samotnou práci by, podle 

mého názoru, bylo možné provést dost radikální tématickou redukci. 

Závěr : 

V závěru se autorka snaží odpovídat na dílčí otázky z velmi obecného cíle a 

konstatuje známé problémy výuky atletiky (využívání met. řad, vhodné vybavení, 

vztah učitele k atletice, zájem žáků o atletiku etc.). Dokáže však kvalifikovaně 

diskutovat a srovnává výsledky práce se svými zkušenostmi a dalšími publikovanými 

výsledky na zvolené téma. Podnětná je komparace dokumentu RVP s programem 



Základní škola a využití tohoto srovnání v praxi. Velmi erudované je i hodnocení 

dalších školních dokumentů o výuce atletiky, podle mého soudu sem patří i 

Montessori. Přes uvedené připomínky autorka doložila znalost zvolené problematiky. 

 

Doporučuji k obhajobě. 

                                                                                                                                               

Otázky pro obhajobu :                                                                                                                

1. Proč je nutné u žáků mladšího školního nejdříve odstraňovat chyby v provedení 

přirozených cvičení (běh, hod, skok) v porovnání s ostatními atletickými 

disciplínami? 

2. Vysvětlete rozdíl mezi problémovou otázkou a hypotézou 

3. Jakou technikou a jak zajistíte při prostém náhodném výběru pro každého jedince 

stejnou možnost dostat se do výběrového souboru? 

4. Vysvětlete pojem výkonová motivace. 

 

 

29. 12. 2016                                                                                      doc. Jiří Ryba      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


