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Otázky a náměty k diskusi při obhajobě:

V jakých oblastech ovlivňuje adjustace žáka vyučovací proces?
Mají-li žáci prokazatelně zájem o pohybové aktivity, jak by se dle autorky daly
pohybové aktivity využít k motivaci žáků pro vyučované předměty?

Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky):
Eliška Radostová si zvolila velmi praktické a zajímavé téma, které je zaměřené na
využívání pohybových aktivit ve vyučovacích procesech. Cílem práce, jak avizuje autorka
již v úvodu, je vymezit vztah učení a pohybu a zároveň popsat aktivity, které jsou vhodné
pro podporu učební činnosti.
Autorka se v teoretické části věnuje vyučovacímu procesu, komplexně popisuje faktory,
které výuku ovlivňují a zaměřuje se přitom na provázanost fyzických, volních i
intelektuálních dispozic k učení se. Praktická část BP obsahuje sborník aktivit, které lze
použít pro zkvalitnění vyučovacího procesu a výzkumné šetření zaměřené na hodnocení
efektivity využívání pohybových aktivit z pohledu učitelů.
Práci hodnotím velmi pozitivně. Oceňuji především komplexnost, se kterou je téma
zpracováno. Téma je náročné, autorka při jeho zpracování prokázala znalosti z dalších
vědních oborů a pracovala přitom se zahraniční literaturou. Kapitoly jsou obsahově i
formálně vyvážené a práce je psána kultivovaně. Drobnou výhradu mám vůči některým
částem textu (např. kap.1), kde se vyskytuje větší množství odborných pojmů, které nejsou
dále interpretované v kontextu práce.
Metodologie je zpracována přehledným způsobem, autorka zvolila pro výzkum
strukturovaný dotazník, jehož vyhodnocení doplnila o poznámky učitelů, které považuji za
obohacující.
Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně.
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