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Diplomantka si zvolila aktuální téma z pohledu pohybového režimu dítěte ve škole. Cíl 

diplomové práce je formulován logicky a vychází z tématu práce. Problémové otázky 

korespondují s tématem i cílem diplomové práce. 

Teoretická část práce je zpracována velmi pečlivě. Začíná charakteristikou dítěte mladšího 

školního věku. Dále se autorka věnuje významu pohybu v životě jedince. Charakterizuje 

pohybovou aktivitu a její formy, definuje tělesnou zdatnost a její složky. Zabývá se 

pohybovou aktivitou u dětí mladšího školního věku. V další části řeší hygienu školního 

prostředí z různých hledisek. Neopomíná ani otázky režimu dne, pitného režimu a stravování. 

Zkoumá problematiku z pohledu RVP a ŠVP. V poslední části teoretické přípravy řeší 

problematiku zařazení pohybu do denního režimu žáků. 

Výzkumná část je uvozena rekapitulací cílů diplomové práce. Následuje formulace pěti 

pracovních hypotéz. Pro testování hypotéz si autorka zvolila metody pozorování a 

experimentu. Výzkumný soubor 137 pozorovaných žáků odpovídá potřebám diplomové 

práce. Chronometráž různých druhů pohybové aktivity žáků je uvedena v tabulkách pro 

každou sledovanou třídu. Celkové porovnání škol je opět interpretováno tabulkově a též 

graficky s legendou.  

Experiment byl realizován v Příbrami ve třídě 4.A. Vzhledem k absenci kontrolní skupiny se 

jednalo o neúplný experiment. Způsob záznamu byl realizován opět chronometráží. 

Porovnání výsledků je opět provedeno v tabulce. 

Diskuze je logická a věcná a je vztažena k verifikaci hypotéz. Dvě hypotézy se potvrdily, tři 

nikoliv. Za vhodné považuji uvedení návrhů na vybavení tříd, chodeb a nástěnek a způsobů 

zpestření výuky. Vhodné je i uvedení příkladů her pro jednotlivé vyučovací předměty. 

Závěry jsou věcné, ale nejsou strukturované. To ovlivňuje jejich přehlednost. V práci se občas 

vyskytují chyby. Jazyková a stylistická úroveň práce je dobrá. 

 

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 

Hodnocení: velmi dobře 

Otázka k obhajobě: Jakým způsobem by bylo možno využít pro práci problematiku stravování 

žáků a pitného režimu, jimiž se zabýváte v teoretické části? 

 

V Praze 31.12.2017      PaedDr. Ladislav Pokorný 


