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1. Aktuálnost tématu, obsahová struktura práce, formulace problému a cíle 
práce.  
Autor diplomové práce si vybral zajímavé téma, kdy řeší problém nabídky sportovních 
kroužků a na druhé straně zjišťuje zájem dětí, o jaké kroužky by měli zájem. Obsahová 
struktura práce je jasná a srozumitelná. Formulace problému a cíle práce odpovídají 
požadavkům kladeným na diplomovou práci. 
 

2. Úroveň teoretické části, komplexnost analýzy zkoumaného problému, 
kvalita práce s literaturou (odkazy, citace, počet a druhy využitých 
informačních zdrojů apod.)  
Teoretická část práce je zpracována velmi dobře. Autor zde podrobně popsal jednotlivé 
kroužky. Teoretická část je rozsáhlá a v některých případech souvisí s tématem jen 
okrajově. Autor zpracoval celkem 20 titulů odborné literatury a 4 internetové zdroje. 
 

3. Formulace hypotéz, jejich provázanost na problémy a cíle práce.  
Cílem diplomové práce bylo zjistit, jaké pohybové kroužky jsou dětem dostupné v oblasti 
Praha Čakovice a blízkém okolí a porovnat se zájmem dětí o různé sportovní aktivity. 
Autor si stanovil 10 pracovních hypotéz. Cíle práce, které si autor stanovil, úspěšně splnil.  
  

4. Metody testování hypotéz, jejich vhodnost a logika postupu práce.  
Autor v práci použil tři metody a to dotazník, analýzu a experiment. Všechny metody jsou 
vhodné k dosažení cílů práce. 
  

5. Úroveň analýzy a interpretace výsledků (statické zpracování, přehlednost 
výsledků, grafů, tabulek aj.), zaměření a úroveň diskuse.  
Interpretace výsledků je přehledná ve formě tabulek. Diskuse je odpovídající.  
 

6. Formulace závěrů (přiměřenost, jasnost, konkrétnost, stručnost, vazba na 
problém, cíl a hypotézy), přínos a využití výsledků.  
Závěry práce jsou logické. Zajímavé je, že představa dětí o pohybových aktivitách je ve 
skutečnosti jiná, než oblíbenost, která byla zjištěna.   

7. Formální stránka práce (jazyková a stylistická úroveň, úprava, přehlednost 
text, dodržení norem rozsahu práce, bibliografické citace apod.).  
Po formální stránce diplomová práce splňuje požadavky na ni kladené. Počet stran je 91. 
Citace je správná.  

 

 

 

 



8. Celkové hodnocení práce (přehlednost, přístup a samostatnost autora při 

zpracování, jeho informovanost o metodologii vědecké práce apod.).  Autor 

zpracovala dané téma velmi dobře. Všechny úkoly, které si stanovil, splnila.   
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