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 Autor, student kombinovaného studia TVS si zadal diplomovou práci  na naší katedře 
v únoru, v roce 2016. Téma si zvolil na základě získaného zájmu o problematiku ve výuce 
předmětu Zdravotní tělesné výchovy zde na naší fakultě. Sám působí na střední škole v roli 
učitele tělesné výchovy v západních Čechách, v Kralovicích. Začal se ještě více všímat 
nesprávného držení těla, nadváhy  a s tím související ploché nohy u svých svěřenců až se 
rozhodl pro zvolené téma. Využití jich samotných jako probandů se přímo nabízelo.  

 Pro hlubší seznámení se s problematikou nejdříve prostudoval více jak 65 literárních 
zdrojů, z nichž následně sestavil odbornou, tudíž poučnou teoretickou část práce. Během 
konzultací, (většina po mailu), svojí připraveností prozrazoval vztah ke zvolenému tématu a 
své zaujetí ve své profesi. Měření uskutečnil celkem na 125 probandech. Před vlastním 
měřením bylo provedeno dotazníkové šetření k získání většího množství potřebných  údajů, 
zejména o pohybové aktivitě. 

Celý jeden školní rok věnoval vypracování diplomové práce. Domnívám se, že formální i 
obsahová stránka předloženého textu je toho dokladem. 

 Cíl a úkoly práce si autor zvolil a formuloval sám. Práce má logické členění, je 
přehledná a správně obsahově sestavená. Téma považuji za stále velmi aktuální, ačkoliv je 
známo, že na téma držení těla bylo napsáno již mnoho prací.  

 Naměřené výsledky jsou přehledně prezentovány a to včetně názorného, grafického 
zpracování. V diskuzi správně odpovídá výstižně a stručně na jednotlivé hypotézy. Současně 
porovnává výsledky měření i dotazníkového šetření s jinými autory, tak jak je v diskuzi 
požadováno. 

 Diplomant kombinovaného studia, Martin Zeman splnil veškeré požadavky, které jsou 
kladeny na diplomovou magisterskou práci. Doporučuji ji k obhajobě. 

 

Hodnocení: Dle průběhu obhajoby. 
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