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1. Aktuálnost tématu, obsahová struktura práce, formulace problému a cíle 

práce.  
Téma práce je zajímavé, méně publikované. Obsahová struktura práce 

koresponduje s názvem práce, zejména v praktické části, teorie je zpracována 

v širším kontextu. Hlavní cíl byl formulován mnohem obecněji oproti tématu 

práce. Dílčí cíle někdy souvisí s tématem jen opravdu okrajově, díky tomu se 

následně málo prostoru věnuje důležitým částem.  

Výsledky jsou již částečně zahrnuty v kapitole Metody a postup práce – obecná 

hlavní kapitola „Výsledky“ vlastně chybí – znemožňuje snadnou orientaci v práci. 

Kapitola o výsledcích je zaměřena pouze na jednu vybranou výzkumnou metodu. 

 

2. Úroveň teoretické části, komplexnost analýzy zkoumaného problému, 

kvalita práce s literaturou (odkazy, citace, počet a druhy využitých 

informačních zdrojů apod.)  

Autor uvádí celkem 13 zdrojů informací, z nichž není žádný zahraniční, což by i 

uváděný alternativní školský systém zasloužil. Syntéza poznatků je zpracována 

poněkud nejasně – autor popisuje motorický „rozvoj“ pouze mladšího školního 

věku a následně zpracovává celé koncepce školské dokumentace – obou stupňů a 

odlišností i v jiných předmětových celcích, navíc s rozdílnou obsahovou šíří 

v úrovni běžného typu škol a škol alternativních – waldorfských. Důležité 

informace o obsahu nejen učiva TV 1., ale i 2. stupně těchto odlišných škol uvádí 

pouze v přílohách. Oproti tomu ilustrativní fotodokumentace – celkem 12 

obrázků - je součástí textu, což by bylo vhodnější uvést v přílohách. Obrázek 9 

nekoresponduje s textovým vyjádřením o dostatečném vybavení náčiní a nářadí - 

působí zmatečně. 

Obsahově přesahuje tematický rámec – např. opakovaně charakteristika předmětu 

v jednotlivých ročnících 1 – 9, naopak jindy dostatečně nespecifikuje např. 

zmiňovaný základ TV alternativní školy Bothmerovu gymnastiku.  

V této části není zcela zřejmé, jakého věkového období se komparativní práce 

týká. 

 



3. Formulace hypotéz, jejich provázanost na problémy a cíle práce.  

Autor stanovil celkem 5 hypotéz, v nichž předpokládá, až na jednu výjimku, horší 

výsledky u dětí z waldorfské školy – není zcela zřejmé, co bylo příčinou takto 

sestavených hypotéz (, až následně v diskuzi). Hypotézy spíše souvisí s tématem 

práce, nežli s jeho cíli. 

 

 

4. Metody testování hypotéz, jejich vhodnost a logika postupu práce.  

Výzkumné metody byly zvoleny logicky a vhodně. S postupem práce souhlasím, 

připomínkuji pouze výzkumný soubor terénního šetření zahrnující pouze 2 

ročníky, ačkoli téma ani cíle práce nezmiňují žádné konkrétní období, ani ročníky, 

ale obecně 2 typy škol. Celé výsledky potom nekorespondují s komparativním 

záměrem odlišnosti škol, ale pouze dvou ročníků. 

 

 

5. Úroveň analýzy a interpretace výsledků (statické zpracování, přehlednost 

výsledků, grafů, tabulek aj.), zaměření a úroveň diskuse.  

Výsledky jsou ilustrovány celkem 19 tabulkami a 8 grafy, některé by bylo 

vhodnější přesunout do přílohové části. Vyhodnocení interview s učiteli je 

skryto v jedné z kapitol komparace a dále zakomponováno v textu. Kritika 

problematiky zahrnutí výsledkové části jako hlavní kapitoly již byla zmíněna. 

Diskuze vyhodnocuje stanovené hypotézy a komentuje zjištěnými informacemi 

a vlastními zkušenostmi. 

 

 

6. Formulace závěrů (přiměřenost, jasnost, konkrétnost, stručnost, vazba na 

problém, cíl a hypotézy), přínos a využití výsledků.  

„Závěr“ by bylo vhodnější pojmenovat v množném čísle. Závěrečná zjištění jsou 

srozumitelná, s cílem práce souvisí. 

 

 

7. Formální stránka práce (jazyková a stylistická úroveň, úprava, přehlednost 

text, dodržení norem rozsahu práce, bibliografické citace apod.).  

Formální – jazyková a stylistická úroveň práce je v souladu s požadavky, ač se 

v textu objevují chyby: viz str. 31„děti běhaly…..a prováděli…“ drobné překlepy 

a vyjadřovací neobratnosti. 

Rozsah práce je přiměřený, bibliografické citace odpovídající. 

 

 

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

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

Autor, ač méně přehledně, prokazuje orientaci v dané problematice v širších 

souvislostech. Dílčí cíle, zahrnující širší rámec, odvádí autorovu pozornost od 



původního záměru, nicméně diskuze a závěry jsou srozumitelné, akceptovatelné 

a i pro samotného autora překvapující. Komparace výsledků terénního šetření je 

zúžena pouze na 5. a 6. ročník. 

 

Práci k obhajobě doporučuji  

 

Otázky k obhajobě:  

1. Odkud jste čerpal informaci na str. 14 – ZTV pro žáky III. (II.) zdravotní 

skupiny? Co ona závorka vlastně znamená? 

2. Našel jste ve waldorfském přístupu k TV rozpor s výukovým pojetím na 

naší KTV? 
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