POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE*
3. Lékařská fakulta - Univerzita Karlova v Praze

Autor práce:

Jana Vosáhlová

Vedoucí práce:
Název práce:

Mgr. Pavla Honců
Porovnání změn výsledků motorických testů a pohyblivosti páteře u dětí
druhého stupně základní školy

Autor posudku:

Mgr. Pavla Honců
Vedoucí práce
Body

V hodnocení využijte slovní vyjádření s respektováním charakteru a zaměření práce
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Aktuálnost problematiky, originalita práce, praktická potřeba a uplatnění předpokládaných
4
výstupů práce…
Vzhledem ke stále zvyšujícímu výskytu bolestí zad i v dětské populaci (dle Nachemsona u 12% adolescentů ve věku
11let, u 50% adolescentů ve věku 15 let) je práce svým tématem aktuální a originální. Pozornost autorky byla
zaměřena na hodnocení motorických schopností a dovedností u školních dětí 2.stupně po 2 měsíčních letních
prázdninách. Dalo by se předpokládat, že denní zátěž sezením, která je během školního roku, bude mít na školní
děti negativní dopad a 2 měsíce volnočasových aktivit jejich celkovou motoriku zlepší. Opak se stal ale pravdou,
jak potvrdily výsledky této studie.
Samostatnost zpracování, vhled autora do problematiky, přehled nejzávažnějších domácích
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i zahraničních literárních pramenů, databází, a to i v širších souvislostech zejména s ohledem na
praktické výstupy.…
Autorka pracovala zcela samostatně. Vybrala si základní školu v místě svého bydliště, kde provedla potřebná
měření na vybraných žácích před začátkem a po skončení prázdnin. Práce obsahuje dostatečně rozpracovanou
teoretickou i praktickou část práce. Vhled autorky do zvolené problematiky je zřejmý.
Autorka doložila ve své práci dostatek citovaných tuzemských i zahraničních zdrojů.
Formulace cílů a záměrů práce, výzkumných otázek, hypotéz. Samostatné zvládnutí odborného
4
problému, získaných údajů, odborného textu. Výsledky a závěry práce, skutečný praktický
i teoretický přínos práce…
Cíl práce byl splněn. Hypotézy, které byly na začátku studie stanoveny, jsou komentovány u jednotlivých testů ve
výsledcích a zhodnoceny v diskusi. Své výsledky přehledně zpracovala v grafech.
Závěr této práce byl jednoznačný v tom, že školní děti mají o prázdninách méně pohybových aktivit než ve školním
roce, což se negativně podepisuje na jejich pohybových schopnostech a dovednostech.
Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
4
dodržení publikační normy…
Tato práce splňuje veškeré požadavky BP.
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Doporučená klasifikace celkového hodnocení
BODY
KLASIFIKACE
13 a více
Výborně
9 až 12
Velmi dobře
6 až 8
Dobře
5 a méně
Nevyhověl

Poznámka
Minimálně dva body v každé položce
Minimálně jeden bod v každé položce
Maximálně možná jedna "nulová" položka
Více jak jedna "nulová" položka

