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Práce řeší potřebné a aktuální téma hodnocení výstupů školní TV na konci základního vzdělávání. 

Diplomant použil pro svůj výzkum dotazník sestavený z ilustrativních úloh navržených expertní 

skupinou při NÚV. Při realizaci dotazování i zpracování získaných dat pracoval samostatně, 

iniciativně, vzniklé problémy dostatečně konzultoval. Pro teoretickou část využil vhodné literární 

prameny a prokázal schopnost orientace v odborném textu. Výsledky výzkumu mohou být využity 

v pregraduální i postgraduální přípravě učitelů TV, odhalily i některé nedostatky v nabízených 

tématech při výuce Tělesné výchovy. Student prokázal schopnost práce s odborným textem i 

realizace vlastního výzkumu ve školní praxi. Diplomová práce splňuje požadavky kladené na 
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