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Technické parametry práce: 
 
Počet stránek textu (bez příloh): 40 
Počet příloh: 24 
Počet titulů v seznamu literatury: přiměřeně bc. práci  
 
 
 
 
Formální zpracování  
Jazykové vyjádření (dodržování pravopisné normy,  
stylistické schopnosti, zvládnutí odborných výrazů) 
 
 
Zacházení s odbornou literaturou a prameny (citace,  
parafráze, odkazy, dodržení citačních norem) 
 
Formální zpracování (jasnost tématu, rozčleněni textu,  
průvodní aparát, poznámky, přílohy, grafická úprava) 
 
 
 
Metody práce 
 
Vhodnost použitých metod 
 
Využití výzkumných empirických metod 
 
Využití praktických zkušeností 
 
 
Obsahová kritéria a přínos práce 
 
Přístup autora k řešené problematice (samostatnost,  
iniciativa, spolupráce s vedoucím práce, originalita) 
 
Naplnění cílů práce 
 
Vyváženost teoretické a praktické části  
 
Návaznost kapitol a subkapitol 
 
Dosažené výsledky, odborný vklad, použitelnost  
výsledků v praxi 
 
Vhodnost prezentace závěrů práce 
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Celkové hodnocení práce: 
 
Volba tématu a typ diplomové práce: 
Hodnotím pozitivně volbu tématu bakalářské práce: v současné době je vyučovací činnost 
učitele chápána jako vytváření příležitosti pro konstruktivní učební činnost žáka, v realitě 
výuky se však málokdy setkáme s tím, že se o fyzických aktivitách uvažuje v tomto smyslu. 
Zároveň přibývá stížností učitelů na neklid a nesoustředěnost žáků, zřídka jsou však do 
výuky systematicky zařazována cvičení, která mohou pomáhat s tímto problémem.  
Z tohoto důvodu je vhodný i typ Bc. práce – teoreticko – empirická, která nám může 
poskytnout vhled do praxe výuky ze stanoveného hlediska.  
 
Komentáře  k teoretické části:  

• Teoretická část je přehledně strukturována: od obecnějších pohledů výuku 
k jádrovému tématu vztahu pohybových aktivit a učební činnosti žáka (východiska 
psychologická, neurodidaktická a kineziologická). Prostor v textu je věnován  činnosti 
mozku ve vztahu k učebním procesům, specificky se autorka věnuje mozkovým 
hemisférám a vytváří si tak prostor pro představení soustavy cviků založených na 
křížení pohyb. S obdobným záměrem je zvýrazněno téma pozornosti  a koordinace 
pohybu.  

• Téma není jednoduché a konkrétně k pohybovým aktivitám podporujícím učební 
činnost neexistuje komplexnější literatura, o kterou by se autorka mohla opřít. 
Považuji za pozitivní, že pracuje se zdroji z různých vědních oblastí, také to, že 
využívá cizojazyčnou literaturu.  

• Přechod od teoretické části k praktické by usnadnilo určité shrnutí, z kterého by 
zřetelně vyplynula důležitost zaměření praktické části.  

  
Komentáře k empirické části: 

• Formulace cílů by podle mého názoru měla být přesnější: opravdu jen dlouhodobý 
výzkum (jdoucí velmi nad rámec bakalářské práce) by mohl zjistit vztah daných 
cvičení k zlepšení žáka v učebních činnostech. Zpřesnění formulace je však 
poskytnuto (jde o zhodnocení učitelů, kteří s danými cviky pracovali). 

• Ze velmi cenné považuji to, že autorka dokázala přesvědčit učitelky, aby dané cviky 
s žáky po určitou dobu zkoušely a poté, na základě jejich pozorování, účinek 
reflektovaly. Tento postup nebývá ve studentských pracích běžný: výzkumně jde o 
„zárodek“ kolektivního akčního výzkumu.   

• Metodologická část je popsána přehledně, data z výzkumu jsou jednoduše 
vyhodnocena. Za inspirativní považuji poznámky učitelů, které jsou nad požadavky 
dotazování (velmi často vyžadovány odpovědi ANO – NE), autorka je zúročila 
v závěrech práce, kde také přidává zkušenost vlastní. Za velmi dobře napsanou 
považuji část Diskuse, stálo by za to přiřadit reflektující pohled na postupy vlastní 
bakalářské práce. 

• Drobný komentář k literatuře: autory textu, který uvádí  cviky „učební gymnastiky“ 
v Raadci učitele jsou J.Valenta a H.Kasíková. 

  
 

 
Otázky a náměty k diskusi při obhajobě: 

• Pokud by měl být uskutečněn další výzkum ve školách s obdobným záměrem, jaké 
výzkumné postupy by autorka zvažovala? 

• Jaké podmínky by bylo potřeba zabezpečit, aby se rozšířilo využívání daných cviků 
ve výuce?    

• Jedním z poměrně průkazných závěrů je, že děti mají o cviky zájem. Jak si to autorka 
vysvětluje?  

 



Závěr posouzení bakalářské práce: 
Během konzultací a následné komunikace jsem měla možnost sledovat jak vztah autorky 
dané problematice, tak formování schopností psát odborný text. Menší zkušenost 
s výzkumem v bakalářském studiu je danost: autorka však se svým projektem vypořádala 
podle mého názoru poctivě.  Osobně mám studentské úkoly tohoto typu nejraději: i když 
výzkum skončí, v praxi něco zůstává: v tomto případě znalost učitelů o určitých cvicích, o 
které měli jejich žáci zájem a které dokonce  - podle jejich vlastního vyjádření - u některých 
zafungovaly.  
 
Doporučení k obhajobě: doporučuji 
 
Navrhovaná  klasifikace:  v ý b o r n ě 
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