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POSUDEK OPONENTA  

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 
Oponent práce: Prof. PhDr. Alena Vališová, CSc. 
Pracoviště oponenta práce: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Bakalářská práce je velmi aktuální. Náročná je průměrně. Tematice sportovních aktivit se u  současné mládeže věnuje 
v psychologických a pedagogických oborech stále větší pozornost.  
 

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. 

Zadání bakalářské práce je splněno, její obsah původnímu záměru odpovídá.  
 

Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Práce má teoreticko-empirický charakter. Jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazuji. Oceňuji zejména teoretickou část.. 

 

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. 
Odborná úroveň bakalářské práce odpovídá požadavkům na tento typ prací kladených. Má teoretickou i empirickou část. 
Výzkumná sonda je promyšlená a přináší řadu zajímavých zjištění. Co autora ve výsledcích šetření nejvíce překvapilo a co 
nepředpokládal?    

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Celkově lze konstatovat, že práce je i po formální stránce na velmi solidní úrovni. Vhodně jsou slovně i graficky prezentovány 
výsledky šetření.  

 

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 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. 
Odborné zdroje jsou vybrány adekvátně, jsou  respektovány citační normy a zvyklosti.   
 

Další komentáře a hodnocení 
Bakalářská práce pojednává na velmi solidní úrovni o sportovních aktivitách u současné mládeže. Které závěry ve výsledcích 
empirické sondy považuje autor za nejzásadnější? 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
Celkově má bakalářská práce po obsahové i formální rovině výbornou úroveň. Otázky a náměty do diskuse jsou 
uvedeny v předcházejícím hodnocení. 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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