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Kritéria hodnocení práce – stupně hodnocení: 

 

Stupeň splnění cíle práce 

 

Cíl práce byl splněn, včetně zadaných úkolů. 
Obsahem práce je posouzení účinnosti navržených 
cvičení pro rozvoj flexibility dolních končetin 
gymnastek.  

Logická stavba práce 

 

Práce má logickou stavbu, koresponduje 
s normativním rozložením dle požadavků. Výzkum 
měl podobu experimentu. To by bylo vhodné v práci 
zmínit a popsat. Stejně tak uvést v popisu 
sledovaného souboru počet dívek, které se testování 
zúčastnily. Realizovaný program je popsán 
odpovídajícím způsobem a byl realizován na základě 
souhlasu Etické komise UK FTVS. 
 

Práce s literaturou – citace, vlastní 

komentář  

 

Rozsah literatury je pro tento typ práce dostatečný.
Bibliografické citace nejsou konstantní, seznam citací 
v závěru práce neodpovídá požadavkům norem. 
V části diskuze postrádám konfrontaci zjištěných 
výsledků s jinými autory. 

Adekvátnost použitých metod 

 

Použité metody jsou adekvátní vzhledem k povaze 
výzkumu. Bakalantka užívá metodu testování a
zkoumá rozdíl mezi měřeními. Celkem čtyři měření 
v průběhu půl roku hodnotí vzdálenosti jednotlivých 
segmentů těla k zemi v různých polohách. 



 

Hloubka tematické analýzy, vlastní přínos 

bakalanta 

 

 
Autorka je zároveň trenérkou v TJ Sokol Hodkovičky 
kde výzkum probíhal. Prostředí výzkumu, stejně jako 
daná problematika je jí blízká. Teoreticky hodnotí 
známou problematiku v oblasti moderní gymnastiky, 
flexibility a popisuje zákonitosti tréninku flexibility u 
dětí, cvičení jsou vhodně doplněny obrazovou 
dokumentací. Zvolené cviky na flexibilitu jsou 
zaměřené především na zadní a vnitřní stranu stehen, 
lýtka a flexory kolenního kloubu. Postrádám však 
cvičení na protažení přední strany stehen a 
bedrokyčlostehenního svalu. Tyto svaly mají přímý 
vliv na náklon pánve a postavení kyčlí, což se může 
projevit i v testovaných polohách. 
Autorka v diskuzi dobře reflektuje naměřené 
výsledky, ale chybí konfrontace s jinou studií. 
 

Úprava práce: text, grafy, tabulky 

 

Práce má odpovídající strukturu, logický charakter. 
Text je ve výsledkové části doplněn o tabulky a grafy.

Stylistická úroveň, jazyk 

 

Předpokládám vyšší úroveň psaného projevu, v práci 
se objevuje několik nespisovných chyb (str. 47, 51, 
57).  

Praktická/teoretická využitelnost zpracování: Průměrná 
    

Hodnocení práce:  
Flexibilita je u moderních gymnastek prediktorem výkonu a následná kompenzační cvičení 
jsou žádoucí nejen v dětském věku. Problematika se navíc vztahuje na děti, kde jsou zdravé 
návyky předpokladem pro zdravý fyziologický vývoj.  
Zásobník cviků, který je součásti práce, je vhodné doplnit dalšími cviky na protažení přední 
strany stehen a bedrokyčlostehenního svalu, popřípadě invencí zvolených cviků, aby se pro 
malé gymnastky nestal nepříjemnou rutinou.  
Výsledky poukazují na rozvoj flexibility po ukončení intervenčního programu. 
Práce svým zpracováním splňuje požadavky kladené na daný typ kvalifikační práce. Drobné 
výše uvedené nedostatky nejsou překážkou pro její obhajobu. 

 

Připomínky:  

Pro větší odbornost textu je vhodné více pracovat s odbornou literaturou, popřípadě uvést 
srovnání zvoleného výzkumu s jinými autory. 

Ačkoliv autorka zmiňuje v práci nutnost kompenzačních cvičeních, ocenila bych větší 
specifikaci (kdy zapojit kompenzaci v tréninku) a důležitost vzhledem k nízkému věku 
respondentek.  

Zajímavé by bylo posoudit, zdali má na flexibilitu větší vliv statické či dynamické protahování. 

 

 

 

 



Otázky k obhajobě: 

Mohly být výsledky testování ovlivněny i obdobím školního roku? 

Jaké pomůcky dostupné ve školních tělocvičnách by mohly sloužit k rozvoji flexibility a jak? 

V čem vidíte přínos své práce a jaká doporučení pro společenskou praxi byste mohla uvést? 

Jak zvýšit motivaci u dětí ve vztahu k flexibilitě? 

 

Práci doporučuji  
 
Navržený klasifikační stupeň:  velmi dobře 
  
 
V Praze dne  2.9. 2019 
        Podpis 
 
       Mgr. Kateřina Doležalová 
                                                                               ….......................................................... 
      
 
 
 


