
1 

 

Katedra tělesné výchovy UK PedF 
 

POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 
 

Autor:  Tereza Plachá 
 
Název práce: Vliv statického a dynamického strečinku na koordinaci a flexibilitu u dětí 1. stupně ZŠ 
 
Vedoucí bakalářské práce:  Mgr. Lucie Kainová 
                
 
 

1. Aktuálnost tématu, obsahová struktura práce, formulace problému a cíle práce. 
Téma práce je velice aktuální. Zažité vzorce rozcvičení na školách, které obsahují několik málo 
svalových partií protahovaných izolovaně, je možné nahradit kvalitním komplexním rozcvičením, 
kdy je žák v pohybu, byť na jednom místě. Cviky jsou zajímavé, děti udrží pozornost. Jejich TF se 
postupně zvyšuje a jsou tak připraveni na další aktivity. Cíl práce je logicky formulován. 

 
2. Úroveň teoretické části, komplexnost analýzy zkoumaného problému, kvalita práce s 

literaturou (odkazy, citace, počet a druhy využitých informačních zdrojů apod.) 
V teoretické části jsou na 30-ti stranách výstižně shrnuty novodobé poznatky z oblasti strečinku, 
rozcvičení. Pozornost je věnována jednotlivých pohybovým schopnostem s detailním popisem 
flexibility a koordinace, kterými se autorka zabývá dále i v praktické části. Rovněž je popsána 
struktura vyučovací jednotky. Autorka neopomněla žádné téma související s danou 
problematikou.   
 
Uvádí celkem 35 odkazů na literaturu. Citace v textu souhlasí s odkazy v literatuře. Cizojazyčná 
literatura (anglická a německá) je zde v počtu 10ks.  

 
3. Formulace hypotéz, jejich provázanost na problémy a cíle práce. 

Autorka stanovila čtyři hypotézy, které jasně souvisí s problémy a cíli práce.  
 

4. Metody testování hypotéz, jejich vhodnost a logika postupu práce. 
Autorka pro svůj výzkum využila testování motorických schopností. Zvolila průřezově všechny 
věkové kategorie prvního stupně. Vybrala žáky 1.,3. a 5. třídy. Každé dítě otestovala v rozestupu 
několika dní 2x. Jednou po statickém strečinku a podruhé po dynamickém. U žáků první třídy 
autorka zjistila, že je obtížné za časovou dotaci jedné vyučovací hodiny stihnout celou 
připravenou testovou baterii. Kompletní výsledky má tedy pouze od žáků třetí a páté třídy.  
                

5. Úroveň analýzy a interpretace výsledků (statické zpracování, přehlednost výsledků, grafů, 
tabulek aj.), zaměření a úroveň diskuse. 
Výsledky jsou zpracovány  přehledně v tabulkách a s podrobným popisem a upřesněním všech 
odpovědí. Nechybí rozpis jednotlivých cviků včetně nákresů u statického i dynamického strečinku. 
Diskuse logicky shrnuje celou práci studentky v průběhu zpracování. 

 
6. Formulace závěrů (přiměřenost, jasnost, konkrétnost, stručnost, vazba na problém, cíl  a 

hypotézy), přínos a využití výsledků. 
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V závěru autorka shrnuje, jaké hypotézy se potvrdily. Zároveň nabízí možnou cestu nebo 
minimálně oživení běžného rozcvičení v hodinách TV na první stupni, neboť hypotézy se potvrdily. 
Žáky tento typ rozcvičení více baví a zároveň jsou lépe připraveni na fyzické výkony v hlavní části 
vyučovací jednotky. Minimálně dle práce tedy na rozvoj flexibility a koordinace. 

 
 

7. Formální stránka práce (jazyková a stylistická úroveň, úprava, přehlednost textu, dodržení norem 
rozsahu práce, bibliografické citace apod.). 
Jazykově i stylisticky je práce na velmi dobré úrovni, bez zbytečných pravopisných chyb a 
překlepů. Text je přehledný. Normy pro psaní diplomové práce byly dodrženy. Všechny citace 
v textu sedí s uvedenou literaturou.  

 
8. Celkové hodnocení práce (přehlednost, přístup a samostatnost autora při zpracování, jeho 

informovanost o metodologii vědecké práce apod.). 
Práci hodnotím kladně. Autorka byla aktivní a dlouhodobě se zajímala o tématiku. Prokázala 
schopnost samostatné vědecké práce.  

 
 
Práci doporučuji k obhajobě.    
 
Návrh klasifikace:  
 
 
 
Otázky k obhajobě:  

1. V čem jsou podle Vás výhody dynamického strečinku? 
2. Jaké nevýhody spatřujete v zařazení dynamického strečinku ve vyučovací jednotce? 
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