
POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE: 

Oponent: PaedDr. Květa Prajerová, CSc. 

Diplomant:  Karolína Havlíková 

Název diplomové práce: Vliv cvičení na subjektivní vnímání vlastního těla u účastníků kurzu 
Feldenkraisovy metody 
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Diplomová práce je zpracována celkem na 61 stranách a doplněna o 7 stran příloh. 
Autorka čerpala celkem z 51 literárních zdrojů, z toho je 19 citací zahraničních. Práce má 
běžné metodologické členění a jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují. 

Teoretická část práce (15 stran) by vzhledem k tématu zasloužila větší rozsah, neboť 
se jedná o diplomovou práci.  

V rešeršní části, kap. 2.1.3. Feldenkraisova metoda ve studiích, má jen 12 řádků, 
ačkoliv na prvním řádku je uvedeno, že mnoho vědců se již pokoušelo ověřit účinek  
Feldenkraisovy metody.  

V kap. 2.1.4. Oční lekce Feldenkraisovy metody, nikde není uvedeno, zda jde o 
konkrétní příklady cvičení, které byly použity u námi sledovaného souboru nebo jde jen o 
náhodný příklad jedné jeho lekce.  

Kladně hodnotím kap. 2.1.5., kde autorka píše o vlastním autorovi, panu 
Feldenkraisovi. Pro čtenáře to má určitě přínos pro lepší pochopení jeho metody. Není nic 
přesvědčivějšího, než vlastní zkušenost autora, ověřená na dalším probandovi. 

Kap. 3.2.1. Charakteristika souboru by mohla být popsána podrobněji, věkový rozptyl 
souboru menší. 

Kap. 3.2.2. Použité výzkumné metody, považuji za nedostatečně popsány. Cituji: „Na 
základě toho jsem připravila dotazník pro obě části výzkumu, přičemž do druhé části jsem 
dotazník doplnila měřením za pomoci krejčovského metru a goniometru“. Na základě 
takového popisu opakovatelnost výzkumu není možná.  

 Kap. 3.3. Ve výsledkové části práce pro velké množství čísel často ztrácím souvislosti 
v uvedených datech. V diskuzní části autorka správně odpovídá na stanovené hypotézy a 
velmi rozumně hodnotí výsledkovou část. 

Závěrem lze konstatovat, že diplomantka ve své práci prokázala schopnosti vědecké 
práce. Úprava práce, stylistická úroveň a gramatika je na velmi pěkné úrovni. Předložená 
práce splňuje požadavky kladené na diplomovou práci a proto ji doporučuji k obhajobě. 

Navrhovaný klasifikační stupeň: podle průběhu obhajoby. 

 

V Praze dne 29.4.2019    PaedDr. Květa Prajerová, CSc. 

        oponenet 


