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

Autorka si zvolila zajímavé téma vztahující se jak k problému motivace, tak k problematice 
možností rozvoje pohybových schopností a dovedností. Autorka rozdělila práci na část 
teoretickou a část praktickou. Obsahová struktura jednotlivých částí však vykazuje značné 
nedostatky. Kapitola 2 Problém a cíl práce: problém není formulován vůbec, cíl je formulován 
jen zdánlivě (= název práce), dá se částečně vysuzovat z dílčích cílů.  

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

Teoretická část obsahuje učebnicová fakta bez uvedení do souvislostí s názvem práce a 
s praktickou částí (kap. 3), dále jsou zde ocitovány pasáže z Rámcového vzdělávacího 
programu a z učebních textů (kap. 4). V kapitole 6 autorka z velké části odbočila od tématu, 
často doslovně opisuje pasáže bez příslušných citací. V teoretické části dále autorka uvádí 
údaje k postupu práce, který použila v praktické části (str. 33) a dokonce uvádí tabulky a grafy 
týkající se výsledků dotazníkového šetření (pravděpodobně předvýzkumu), což také nepatří 
do teoretické části (str. 34 – 36).  

3. Formulace hypotéz, jejich provázanost na problémy a cíle práce
V praktické části postrádám samostatnou kapitolu o metodách a postupech práce. Jednotlivé 
pojmy jsou částečně uvedené v úvodu praktické části, nicméně nepřesně: výzkumná metoda 
experiment se v práci přímo nevyskytuje. Spíše se jedná o projekt, při kterém byly použity 
metody dotazníkového šetření (zde spíše anketa), pozorování a rozhovoru. Formulace hypotéz 
odpovídá formulaci dílčích cílů práce.

4. Metody testování hypotéz, jejich vhodnost a logika postupu práce
Nejasnosti plynou z porovnání tabulek a grafů na str. 34 – 36 a grafy na str. 39 – 43. Kapitola 
8.2 (popisování postupu při výrobě pomůcek) a především 8.3 (návrhy aktivit) patří snad do 
příloh práce, zde se jedná pouze o navyšování počtu stran textu. V kapitole 8.4 by se měla 
autorka spíše než popisu postupu práce věnovat výsledkům. Nejsou jasná kritéria pozorování.

5. Úroveň analýzy a interpretace výsledků, zaměření a úroveň diskuse.
Výsledková část se v práci ztrácí, resp. v podstatě neexistuje (kritéria pozorování, výsledky 
rozhovorů?). Většina praktické části se omezuje na popis či ukázky aktivit. Diplomantka 
nepoužila žádné statistické metody zpracování dat a výsledků. Úroveň a rozsah Diskuze 
odpovídá průběhu aktivit popsaných v praktické části, opět se zde objevují části, které do této 
kapitoly nepatří (str. 85, 86).

6. Formulace závěrů, přínos a využití výsledků
Závěry (chybně uvedeno jako závěr) obsahují rekapitulaci dílčích cílů a dílčích výsledků 
práce.

7. Formální stránka práce
Kromě výše zmíněných strukturálních nedostatků se v práci vyskytuje řada formálních chyb 
(např. číslování kapitol) a drobné jazykové nepřesnosti. Po „odečtení“ nesprávně zařazených 
kapitol a částí patřících do příloh je rozsah práce nedostatečný.   



8. Celkové hodnocení práce
V práci se vyskytují závažné chyby jak z hlediska struktury, tak především z hlediska 
metodiky. Z celkového zpracování a fotodokumentace je zřejmé, že autorka přistupovala ke 
svému projektu s velkým entuziasmem, avšak nedokázala průběh a výsledky prezentovat 
podle zásad psaní diplomové práce. Téma práce je zvolené dobře, je dobře uchopitelné, 
autorka nasbírala i základní materiál pro zpracování a prezentaci výsledků, nicméně je 
nezbytné opravit strukturální i metodologické nedostatky pro obhájení projektu a celé 
diplomové práce. 
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