
Číslo zápisu / číslo ve spisu : 352688/..... Mgr

UNIVERZITA KARLOVA
Pedagogická fakulta

Zápis o části státní závěrečné zkoušky
Obhajoba diplomové práce

Akademický rok: 2017/2018

Jméno a příjmení studenta: Zdeňka Grižáková
Datum narození: 20.12.1963
Identifikační číslo studenta: 80386694

Typ studijního programu: magisterský
Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Učitelství pro 1. stupeň základní školy
Specializace: Tělesná výchova
Identifikační číslo studia: 352688

Název práce: Motivace dětí mladšího školního věku ke sportovním aktivitám

Pracoviště práce: Katedra tělesné výchovy
Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
Vedoucí: PaedDr. Jana Hájková
Oponent(i): PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D.

Datum obhajoby : 09.01.2018 Místo obhajoby : Praha
Průběh obhajoby: Studentka seznámila komisi s formulací problému a cíle práce, s

obsahem teoretické části, dále s hypotézami, metodami jejich
verifikace a s konkrétním postupem řešení úkolu. Prezentovala
získané výsledky. Diskuse se zaměřila zejména na otázky struktury
práce, logické provázanosti jejích klíčových míst, konkrétního
způsobu realizace výzkumných metod, pozitiv i obtíží výzkumu,
validity a reliability závěrů. Možnosti využití poznatků. 
Práce v klíčových momentech nevyhovuje požadavkům na tento typ
prací. Autorka prokázala nedostatečnou orientaci v metodologii
vědecké práce. Problematika je pojata spíše z pohledu zkušeností
učitelky než z dobře koncipovaného výzkumu. Problémové otázky a
hypotézy jsou formulovány vágně, autorka nezkoumá to, co si
vytkla, nedodržuje zkoumání rozdílu mezi městem a vesnicí, činí
závěry k faktům, které nemůže prokázat a vůbec je nesledovala atd.
Zcela zásadním nedostatkem je pak kompilace obsáhlých pasáží v
teoretické části bez uvedení zdrojů informací jak v textu, tak v
seznamu literatury.
Všichni členové komise hlasovali o klasifikaci a shodli se, na
výsledku 4.
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