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ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Sport jako významná součást výchovy studentů středních škol 
Jméno autora: Roman Studenovský 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Oddělení pedagogických a psychologických studií 
Vedoucí práce: PhDr. Petr Nesvadba, CSc. 
Pracoviště vedoucího práce: Klepněte sem a zadejte text. 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 

 
Autor si vytyčil společensky významný, aktuální a badatelsky inspirativní cíl, posoudit vliv sportu (nikoli na vrcholové, 
nýbrž na rekreační a soutěžní úrovni) na utváření osobnosti středoškoláka. Náročnost tohoto zadání hodnotím jako 
průměrnou.  

 

 

Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

 
Podle mého názoru bylo vytčených cílů dosaženo jak v její části teoretické, tak praktické.  

 

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a 
zda byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 
Autorův přístup k tématu bakalářské práce i k její tvorbě se vyznačoval hlubokým zájmem, mimořádnou zodpovědností a 
pečlivostí. Kontakt s vedoucím práce byl průběžný a autor vykazoval velkou zvídavost a snahu o co nejlepší výsledek svého 
badatelského úsilí.  

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 

 
Autor prokázal schopnost velice solidní orientace v odborné literatuře, v práci s pojmy a ve formulaci ucelených tvrzení. 
Svá zjištění dokázal uceleně objasnit a vyvozovat z nich odpovídající závěry. V teoretické části si autor vytvořil kvalitní 
předpoklady pro provedení empirického výzkumu v části praktické a pro jeho zhodnocení i interpretaci.  

 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 

 
Předložená práce má odpovídající logickou strukturu, je konzistentní. Je potěšující, že je psána pečlivě dodržovaným 
odborným stylem, ale zároveň autor dbal i na čistotu jazyka a kultivovanost stylistických obratů.  

 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte 
výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně 
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odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu 
s citačními zvyklostmi a normami. 

 
Autor prostudoval mimořádně rozsáhlý soubor odborné literatury a všechna svá tvrzení průběžně korektně 
argumentoval i podložil odkazy na zdroje v souladu s citační normou. 

 

 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Všechny postupy, které autor zvolil, pokládám za legitimní a zvládnuté na požadované úrovni. Je škoda, že opatření 
spojená s „koronavirovou krizí“, znemožnila uskutečnění rozsáhlejšího empirického šetření, které autor původně zamýšlel.  

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Spolupráce s panem Studenovským i výsledný text mne přesvědčily o jeho upřímném zanícení pro ideál všestranně rozvinuté 
osobnosti dospívajícího člověka a pro úlohu sportu v procesu jeho formování. Na bakalářské práci je znát, že byla psána 
opravdu s chutí a že autor hodlal hlubším odborným studiem podpořit své celoživotní přesvědčení a směřování.  

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 

 
 
 
 
 
Datum: 8.6.2020     Podpis:     PhDr. Petr Nesvadba, CSc. 


