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

Téma práce je aktuální. Pohybových aktivit v poslední době u dětí neustále ubývá. Lezení 
patří mezi nejzdravější pohybové aktivity. Obsahová struktura práce je srozumitelná. 
Formulace problému a cíle práce odpovídají požadavkům kladeným na diplomovou práci.  
  

2/ Úroveň teoretické části, komplexnost zkoumaného problému, kvalita práce s literaturou   

Teoretická část práce je zpracována dobře. Autorka se zde věnuje základnímu vybavení pro 

lezení na umělých stěnách, rozdělení a obtížnosti lezení. Citace odborné literatury je 

správná. Počet informačních zdrojů je 32.   

  

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

Autorka práce si stanovila hlavní výzkumnou otázku: Jaké jsou podmínky pro výuku 

horolezectví v rámci školní TV na ZŠ? Pro zodpovězení této otázky si dále zvolila dílčí 

výzkumné otázky.   

  

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

Autorka v práci použila metodu kvantitativního výzkumu, kde data získala pomocí 

polostrukturovaného rozhovoru. Počet respondentů byl malý, ale v daném regionu jich není 

více.  

  

  

5/ Úroveň analýzy a intepretace výsledků, zaměření a úroveň diskuze.                                          

Interpretace výsledků je přehledná, tabulky jsou popsány což usnadňuje orientaci 
v diplomové práci. V diskuzi je rozbor vlastních výsledků, který je odpovídající. Závěr a 
diskuze se v některých bodech shoduje. 
  

  



6/ Formulace závěrů, přínos a využití výsledků.              

Závěry práce jsou zajímavé. Práce může sloužit jako materiál vhodný pro realizaci lezecké 
stěny na škole. 
  

7/ Formální stránka práce.                  

Po formální stránce diplomová práce splňuje požadavky na ni kladené. Počet stran je 78. 
Citace je správná. Celkový počet informačních zdrojů je 32.  
  

8/ Celkové hodnocení práce.                   

 Práci doporučuji k obhajobě.  

 

Návrh klasifikace:   

 

Otázka k obhajobě:  Kolik je v daném regionu škol? Jak velké byly zkoumané školy ve 

srovnání s ostatními? 

 

  

Datum: 23. 5. 2018                                                    

 


