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Sportovní vyžití žáků staršího školního věku v Příbrami 
 

     Autorka diplomové práce se na 97 stranách textu pokouší analyzovat možnosti sportovních 

aktivit dětí staršího školního věku v Příbrami. Práce vykazuje klasickou strukturu a dělí se na 

9 základních kapitol. Vzhledem k míře hypokineze dětí i dospělých v ČR je zvolené téma jistě 

vysoce aktuální. Cíle, výzkumné otázky a úkoly obou částí práce jsou výstižně  formulovány 

na s. 8 – 9. 

       Teoretická část práce zasvěceně, pečlivě a s nadhledem představuje základy řešené 

problematiky a vytváří východiska pro následný výzkum. V práci s použitou literaturou 

autorka prokázala dostatečnou erudici. Téměř na maximum využívá citovanou literaturu i 

ostatních informační zdroje (celkem cca 55 titulů).  Přesto se v uváděných citacích vyskytuje 

několik nepodstatných nedůsledností a nepřesností. Tuto část práce by bylo jistě možné dále 

rozšiřovat a pohlížet na zvolené téma z mnoha zorných úhlu, čímž by se ale rozsah textu 

neúnosně zvětšoval. 

Formulace hypotéz  (s. 49)  vycházející v z cílů práce by v některých případech mohla být 

poněkud exaktnější. Rovněž jejich řazení vůči těmto cílům i výzkumným otázkám „na 

přeskáčku“ je z části na úkor přehlednosti práce. 

      Metoda dotazníkového šetření a navazující výzkum vedou z jednoznačně k výše vytčeným 

cílům a jsou pro zpracování zkoumané problematiky vhodné. Vytvoření kvalitního dotazníku 

je velmi náročné a kromě teoretických znalostí vyžaduje i velkou zkušenost. Oba dotazníky 

(uvedeny v příloze) jsou přesto poměrně dobře sestavené.  

      Výsledky výzkumu jsou přehledně a jasně prezentovány (s. 35–47) pomocí grafů a 

tabulek opatřených vždy základním komentářem. Diskuze se vyjadřuje ke získaným 

výsledkům,  je dostatečně rozsáhlá a dává čtenáři představu o problémech vznikající práce.  

      Závěry lze označit jako konkrétní a výstižné. Vylepšila by je jejich strukturalizace. Z části 

se svým obsahem prolínají s Diskuzí. Autorka se v nich zmiňuje i o využitelnosti (přínosu) 

výsledků. 

       Po formální stránce nevykazuje předkládaný text žádné podstatné nedostatky, také 

jazykově a stylisticky je v pořádku. Je logicky sestaven a vhodně doplněn přílohami (s.92).  

      Celkově mohu konstatovat, že diplomová práce je poměrně zdařilá. Nelze přehlédnout, že 

se diplomantka dokonale zorientovala ve zvolené problematice a že je schopna zpracovat ji na 

požadované úrovni. Velmi kladně je třeba hodnotit velkou píli a snahu Daniely Malé dostát 

úkolům, které před ní diplomová práce postavila. Vznikající práci často konzultovala.  

Výše uvedené skutečnosti mě vedou k tomu, že práci  doporučuji  k obhajobě. 

 

Hodnocení : 

 

Otázka k obhajobě: Domníváte se, že nabídka sportovního vyžití žáků staršího školního věku 

v Příbrami je něčím specifická ? 

 

V Praze, dne  21. 8. 2017                                        PhDr.et PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D. 
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