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Autorka práce: Karolína Havlíková 
Vedoucí práce: PhDr. Jitka Vařeková, Ph.D. 
Téma práce: Vliv cvičení na subjektivní vnímání vlastního těla u účastníků kurzu            
Feldenkraisovy metody 
Obsah práce: V teoretické části se autorka zabývá jednak Feldenkraisovou metodou a jednak             
vztahem krční páteře, očí a pohybu. V praktické části autorka realizovala anketní šetření u              
dvou skupin jedinců, kteří podstoupili lekce Feldenkraisovy metody zaměřené na pohyby           
krční páteře a očí. 
 
1. Kritéria hodnocení práce a stupeň jejich splnění: 

Volba tématu a jeho 
originalita  

Autorka si vybrala téma na základě nabídky katedry, kde 
dlouhodobě věnujeme pozornost zkoumání Feldenkraisovy metody, 
a to jak v rámci pregraduálních, tak postgraduálních prací. Výzkum 
na tomto poli považuji za žádoucí a chvályhodný. 
Při volbě i realizaci práce byla velmi nápomocná doktorandka 
katedry Mgr. Eliška Nejdlová. 
Název práce považuji za poněkud odchýlený od výsledného díla. V 
intervenci byla pozornost zaměřená primárně na lekce s tématem 
pohybu očí a krční páteře (což se promítá i do teorie, ale ne do 
názvu) a intervence probíhala nejen na kurzu, ale i na studentech 
(omezení na “účastníky kurzu” tedy v názvu není vhodné).  

Teoretické znalosti 

Úroveň zpracování  teoretické části  považuji pro diplomovou práci 
za hraniční. Zpracování tématu krční páteře se například  omezuje 
na anatomický popis krční páteře - přičemž obvyklý postup již u 
bakalářských prací je rozpracování tématu od anatomie, přes 
kineziologii, patokineziologii, až k metodám nápravy. V diplomové 
práci je toto žádoucí realizovat do větší hloubky.  
Co se týče Feldenkraisovy metody, na katedře tomuto výzkumu 
předcházelo několik prací, se kterými měla autorka možnost se 
seznámit a posunout zpracování tématu na vyšší kvalitativní 
úroveň. Z tohoto pohledu považuji 4 strany obecně věnované 
metodě za velmi chabý výsledek.  
Autorka přitom prokazuje dobré schopnosti s literaturou pracovat 
(dobrá stylistika, řádné citace), chybí jen dostatečný rozsah, 
provázanost a hloubka zpracování tématu. 
Rozsah není velký ani u kapitoly Úvod.  

Adekvátnost použitých 
metod 

Metody sběru dat byly zvoleny adekvátně, tvorba anket byla řádně 
konzultována..  

Stupeň splnění cíle práce Cíle práce byly z větší části naplněny.  



Logická stavba práce Práce má logické členění, je přehledná a dobře strukturovaná. 

 
Zpracování a interpretace dat 

V Abstraktu není jasné, ke které části výzkumu se výsledky 
vztahují. Zdali se jedná o výzkum na účastnících kurzu či na 
studentech. Ve výsledkové části autorka získaná data prezentuje 
přehledně - a to včetně grafického zpracování. V Diskuzi je to již 
opět ne zcela jasné. I při citaci literatury bylo možné lepší 
pochopení kontextu: například když je jako první citován Trnka.. a 
dále také Vařeková, tak to nedává smysl. Vařeková (2016) je citace 
jednoho výzkumu, který Trnka (2018) použil a porovnal. To by ze 
čtení uvedených zdrojů mělo být patrné.  

Využitelnost výsledků práce 
v praxi  

Práce přinesla dílčí přínosy (například zkušenost s limity v efektu 
pohybových lekcí Feldenkraisovy metody u skupin bez předchozí 
přípravy a s limity ve skupinovém testování). Její opakovatelnost a 
další využití (např. v publikacích) je omezené. 

Stylistická úroveň 

Práce má dobrou stylistickou úroveň.  
V práci jsou drobná formální pochybení (mezera před znakem 
procenta se někdy vyskytuje a někdy ne - s. 55, tabulky by měly mít 
v označení za číslem dvojtečku). 

Samostatnost studenta při 
zpracování tématu a 
spolupráce s vedoucím 

Studentka si téma samostatně zvolila a postup zpočátku a v závěru 
konzultovala. Některé fáze výzkumu mohly nicméně být 
realizovány dříve, s větší přípravou a větším osobním nasazením.  
Domnívám se, že vzhledem ke své erudici měla studentka větší 
potenciál zpracovat kvalitní závěrečnou práci. Kvalitní teoretický 
rámec měl praktickému výzkumu předcházet. 

 

Otázky k diskuzi při obhajobě:  
Uveďte prosím hlavní kineziologické souvislosti pohybu očí a dalších funkcí pohyboého 
systému. Znáte nějaké tělovýchovné systémy, ve kterých se s pohybů očí využívá? 
  
Hodnocení:  
Studentka svoji práci zpracovala samostatně. Navzdory uvedeným připomínkám se         
domnívám, že práce splňuje jak obsahové, tak formální požadavky na zpracování diplomové            
práce. Práci doporučuji k obhajobě. 

 
 
 

V Praze, 29. 4. 2019 
  ..............................................   

   PhDr. Jitka Vařeková, Ph.D.   

 


