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Posuzovaná disertační práce je výsledkem kritického experimentálního zkoumání 

velmi aktuálního problému souvisejícího s vytvářením aktivního vztahu žáků 2. 

stupně základních škol k pohybovým aktivitám ve školní tělesné výchově. Vztah dětí 

sledují i učitelé a následně se odráží v hodnocení a klasifikaci předmětu. Z tohoto 

důvodu se autor práce zaměřuje na identifikaci proměnných, které mají významný 

vliv na výslednou známku ve školní tělesné výchově. Sleduje rozdíly mezi chlapci a 

dívkami, jednotlivými třídami 2. stupně základní školy, vztah žáků k předmětu a 

k pohybové aktivitě a další parametry, které mohou mít vliv na klasifikaci v předmětu 

tělesná výchova. 

 

Výzkumnou práci charakterizuje rozsáhlé výzkumné šetření. Výběrový soubor tvořili 

žáci 2. stupně z 29 základních škol v Ústeckém kraji. Školy byly vybírány tak, aby 

pokrývaly celé území kraje a sídlily v obcích různých velikostí.  

 

Předložená práce je poměrně obsáhlá. Zahrnuje 180 stran textu (bez číslovaných 

příloh), 127 tabulek, 54 obrázků a 7 příloh. V seznamu literatury je uvedeno 157 

použitých literárních a elektronických zdrojů, z toho 22 zahraničních. Metodologická 

a logická konstrukce práce odpovídá požadavkům kladeným na práce výzkumného 

charakteru, diskuse je však zahrnuta do části výsledkové a zpracována formou 

komentářů k jednotlivým tabulkám a obrázkům. Po stránce formální je práce napsána 

na velmi dobré úrovni. Pravopisné a stylistické chyby se objevují ojediněle, rovněž 

tak i některé odborné nepřesnosti (např.: úplně uvolnění žáci s. 18). V práci je pro 

odkazy, citace a seznam literatury použita jednotná citační norma. Chybí však 

seznam příloh a přílohy se obvykle nečíslují. 

 

K jednotlivým kapitolám práce: 

 

Úvod práce je krátký, v podstatě jde o vstupní informaci, která předjímá celkové 

zaměření práce. V této části by bylo vhodné polemizovat s tvrzením, že „v předmětu 

tělesná výchova byla přidána výchova ke zdraví (s. 18). Výchova ke zdraví byla 

v RVP původně koncipována jako samostatný předmět. V současné době ve většině 

základních škol je „přidávána“ k dalším vzdělávacím předmětům a zaměřuje se na 

zdravý životní styl.  

 



Teoretická část práce je zpracována v pěti podkapitolách, ve kterých se autor 

postupně zaměřuje na hodnocení a klasifikaci v tělesné výchově, postoje žáků 

k pohybové aktivitě, vymezuje pojmy pohybová výkonnost a zdatnost, hodnotí 

životní styl a charakterizuje věkové období dětí, které je předmětem zájmu výzkumné 

činnosti. Zpracování a řazení podkapitol vychází ze záměru práce a dává tak vhodná 

teoretická východiska pro stanovení cíle a hypotéz práce. V závěru prvních čtyř 

podkapitol je vždy prezentován přehled výzkumů a šetření, které se zabývají danou 

problematikou. Podkapitola věnovaná hodnocení a klasifikaci je uvedena stručným 

přehledem vývoje školní tělesné výchovy a charakteristikou tohoto předmětu. Vlastní 

text pak vychází z literárních poznatků různých autorů a zaměřuje se na definici, 

funkci a způsob hodnocení. Část, ve které jsou uvedena  kritéria pro klasifikaci je 

zakončena poznámkou autora, ve které konstatuje, že kritéria pro hodnocení známkou 

4 a 5 splňují žáci v mnoha případech (s. 28) ale učitelé je nevyužívají. Toto tvrzení 

však autor dále nekomentuje (důvod, proč se učitelé vyhýbají těmto známkám). 

V další části autor přesvědčivě a výstižně charakterizuje další stěžejní pojem 

disertační práce: vymezení, strukturu a funkci postoje člověka se zaměřením na 

problematiku postoje žáků k tělesné výchově. K této části práce, a podobně i 

k následujícím dalším teoretickým podkapitolám nemám další připomínky, pouze 

považuji za sporné využití zkratek postojových dimenzí (s. 41, 42), když vysvětlení je 

uvedeno až na straně 76 a nutno je také vytknout neuvedení testu skok daleký z místa 

odrazem snožmo v testové baterii Unifittestu (s. 56).   

 

Cíl práce je definován jako úkol a podstatně rozšiřuje záměr, který lze vyvodit 

z názvu práce. Kromě hlavního cíle autor též stanovil i cíl vedlejší, který je, 

v případě,  že ,,provázanost vztahu“ (s. 69) je postoj, bližší názvu práce. S vedlejším 

cílem se však v dalším textu nepracuje a jeho splnění není konstatováno ani v závěru 

práce. Hypotézy a úkoly práce jsou stanoveny správně a odpovídají cíli práce. 

Hypotéza H2 však zahrnuje 2 nezávisle proměnné. Vědecký nebo výzkumný problém 

není definován a rovněž tak vědecká otázka. Text, který by, po menších úpravách, 

odpovídal vědeckému problému je uveden v abstraktu práce. 

 

Část práce věnovaná metodice výzkumné činnosti je zpracována pečlivě a zahrnuje 

všechny nutné informace. V charakteristice výzkumu jsou uvedeny získané 

proměnné, jednotlivé metody sběru dat jsou výstižně popsány a také v charakteristice 

výzkumného souboru nalezneme potřebné údaje. V kapitole je též uvedena pilotní 

studie, která umožnila před vlastní výzkumnou činností se podrobně seznámit se 

sledovanou problematikou. V závěru je pak popsána organizace výzkumu a způsob 

zpracování dat získaných výzkumným šetřením.  

 

Kapitola Výsledky a diskuse je stěžejní a současně nejrozsáhlejší částí disertační 

práce. Je rozdělena na tři podkapitoly. První přináší zpracované a komentované 



výsledky výzkumného sledování, které se týkají žáků (osobní údaje, volný čas, 

životospráva, postoje a motorická výkonnost), následují výsledky získané od rodičů 

žáků a potom od učitelů tělesné výchovy. Vzhledem k velkému množství získaných 

výsledků je každá část textu (mimo učitele) sledující vzájemně související veličiny 

ukončena vysvětlujícím obrázkem, ve kterém jsou znázorněny všechny nalezené 

závislosti mezi vyšetřovanými veličinami, které vykazují věcnou významnost. Tento 

způsob výsledného zpracování umožňuje věnovat pozornost nejdůležitějším 

výzkumným poznatkům, které jsou pak důležité pro závěrečnou konstrukci 

vysvětlujícího modelu pro hodnocení známkou z tělesné výchovy. Větší přehlednosti 

textu by možná prospěla prezentace některých obrázků a tabulek v příloze (např. 

popisné a pořadové statistiky). Přesto je potřebné vyzdvihnout snahu autora 

prezentovat přehledný a co nejucelenější popis rozsáhlého výzkumného šetření.   

 

V závěru hodnocení výsledkové části několik připomínek: 

1. Autor správně poukazuje na problémy s interpretací odlišností v klasifikaci 

chlapců a dívek (s. 84). Tento problém však není v práci reflektován. 

2. Hypotéza H1 je ve výsledkové části přeformulována (s. 122). 

3. Autor konstatuje „neprokázání souvislosti známky a postojů k estetickým 

zkušenostem v TV a sportu (s. 130) a vysvětluje je neoblíbeností gymnastiky u 

žáků. K problému, zda učit jen to, co mají žáci rádi, se autor nevyjadřuje. 

4. Autor uvádí své očekávání, že „s narůstající třídou dojde k poklesu výkonnosti“ 

(s. 145). Tento předpoklad však není v teoretické části analyzován. 

 

Závěr práce je věnován výslednému zhodnocení výzkumných hypotéz. Tato část je 

doplněna o vybraná zjištění mající vztah k pedagogické praxi. 

 

Závěr: 

 

Autor disertační práce Mgr. David Cihlář dostatečným způsobem prokázal schopnost 

tvořivé vědecko-výzkumné činnosti, což potvrdil úspěšně zvládnutým řešením 

náročné problematiky. Práce je hodnotná a je přínosem pro další rozvoj poznatků 

v oblasti didaktiky školní tělesné výchovy. Předložená disertační práce splňuje 

nároky podle Řádu doktorského studia.  

Vyjadřuji tímto způsobem souhlas s tím, aby disertační práce Mgr. Davida Cihláře se 

stala podkladem pro udělení vědecko-akademického titulu doktor (Ph.D.).  
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