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1. Aktuálnost tématu, obsahová struktura práce, formulace problému a cíle práce
Studentka si zvolila pro svou práci velmi zajímavé téma, ve kterém zjišťuje úroveň pohybových
schopností žáků 1. stupně základní školy ve vztahu k oborové specializaci učitele tělesné výchovy.
Pro testování úrovně pohybových schopností zvolila testovou baterii Unifittest a testování se
uskutečnilo na čtyřech základních školách. Ke zjištění obsahu hodin TV pak použila metodu
dotazníku a vytvořila dotazník pro učitele a žáky, kteří se výzkumu zúčastnili. Na výzkumu se podílelo
celkem 546 žáků a 61 učitelů.
Cíl předkládané práce je logicky a srozumitelně zformulován a rovněž formulace problémových
otázek vychází z cíle práce. Struktura práce je pak rozdělena na část teoretickou a praktickou.

2. Úroveň teoretické části, komplexnost analýzy zkoumaného problému, kvalita práce
s literaturou (odkazy, citace, počet a druhy využitých informačních zdrojů apod.)
Teoretická část práce je značně obsáhlá a je zpracována na velmi dobré úrovni. Studentka zde
prokázala schopnost pracovat s literaturou včetně správného užití citací a ke zpracování
využila celkem 47 literárních a internetových zdrojů.

3. Formulace hypotéz, jejich provázanost na problémy a cíle práce.
Čtyři hypotézy jsou vhodně zformulovány a vystihují problematiku zadání a cíle práce a jsou správně
vyhodnoceny v textu a diskuzi této práce.

4. Metody testování hypotéz, jejich vhodnost a logika postupu práce.
Pro získání odpovědí na stanovené hypotézy použila studentka metodu testování, kterou doplnila
sestavením dvou dotazníků. Dotazník pro učitele měl dát odpověď na náplň hodin TV a dotazníkem
pro žáky získala odpovědi na jejich vztah k TV, který pak úzce souvisí s jejich výsledky ve výuce.
Testování probíhalo v 1.-5. ročníku, bylo rozděleno na testování děvčat a chlapců a byla posuzována
úroveň pohybových schopností v jednotlivých ročnících.

5. Úroveň analýzy a interpretace výsledků (statistické zpracování, přehlednost výsledků,
grafů, tabulek aj.), zaměření a úroveň diskuse.
Výsledky byly vyhodnoceny a zpracovány ve vhodně zvolených tabulkách a grafech. Na velmi vysoké
úrovni je zde provedeno statistické zpracování výsledků. Kromě aritmetického průměru je zde
použit medián a modus, variační rozpětí a směrodatná odchylka. Forma grafů pak znázorňuje
Gaussovu křivku normálního rozdělení četností. Vzhledem k velkému počtu testovaných jedinců,
můžeme považovat výsledky za validní.

6. Formulace závěrů (přiměřenost, jasnost, konkrétnost, stručnost, vazba na problém,
cíl a hypotézy), přínos a využití výsledků.
Závěry výzkumu jsou jasně a konkrétně formulovány a mají vazbu na problémy a cíle práce. Mohou
být přínosem pro ředitele ZŠ při výběru a rozhodování, zda přijmout aprobované nebo neaprobované
učitele TV.

7. Formální stránka práce (jazyková a stylistická úroveň, úprava, přehlednost textu,
dodržení norem rozsahu práce, bibliografické citace apod.
Po formální stránce práce odpovídá požadavkům na ni kladeným. Je napsána velmi dobře a se
znalostí dané problematiky. Rovněž jazyková a stylistická úroveň je velmi dobrá a v práci se
nevyskytují gramatické chyby. Přílohy vhodně doplňují práci a přispívají k její srozumitelnosti.
Svým rozsahem a statistickým zpracováním je na vyšší úrovni, než je u podobných prací běžné.

8. Celkové hodnocení práce (přehlednost, přístup a samostatnost autora při zpracování,
jeho informovanost o metodologii vědecké práce apod.)
Celkově je tato práce na velmi dobré úrovni, byla náročná na zpracování a studentka zde potvrdila
odborný přehled o dané problematice.
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