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Předložená bakalářská práce se v rozsahu 64 stran textu a 5 stran příloh věnuje tématu flexibility 

u školní mládeže, respektive diagnostice stavu flexibility u dvou vybraných skupin dívek sedmé 

třídy a vlivu aplikace intervenčního programu na zlepšení kloubní pohyblivosti. Práce vychází 

z poznatků uvedených v teoretické části, že stav flexibility ve spojitosti s držením těla a 

somatickými funkčními parametry není u školní mládeže na dobré úrovni. Vzhledem k 

„modernímu způsobu života“, respektive k navyšujícímu se časovému podílu ve spojitosti s 

používáním technických vymožeností nad přirozeným pohybem se tento stav spíše zhoršuje. 

Studentka sestavila testovou baterii složenou ze čtyř standardizovaných a dvou 

nestandardizovaných testů, které současně tvořily obsah intervenčního programu aplikovaného 

na dvou skupinách žákyň sedmých tříd. Doplnění testové baterie o dva nestandardizované testy 

bylo z důvodu úzkého zaměření tohoto projektu na flexibilitu na rozdíl od obecně zaměřených 

motorických testů. Z důvodu minimalizace zásahu do struktury výuky tělesné výchovy byl po 

souhlasu s příslušnou paní učitelkou zvolen výzkumný design, kdy jedna skupina aplikovala 

intervenční program v průběhu hodiny tělesné výchovy 2x, zatímco druhá skupina jen jednou. 

Cílem bylo zjistit, jestli tato nevelká změna v pohybovém režimu vyvolá po čtyřech měsících 

aplikace v jednotlivých testech rozdíl mezi skupinami. To se u většiny prováděných testů 

potvrdilo a důvody, které toto mohly ovlivnit byly v příslušné kapitole řádně diskutovány. 

Výstupem jsou přehledné grafy s procentuálním vyčíslením rozdílů v jednotlivých testech mezi 

oběma skupinami a komentářem k výsledkům. 

Studentka pracovala samostatně s pravidelnými kontakty s vedoucím práce a svým přístupem 

projevovala orientaci v řešené problematice. Po formální stránce nevykazuje práce kromě 

drobných formulačních nepřesností závažnějších pochybení. To samé platí po kontrole 

systémem Turnitin, kdy nebyly shledány významné citační prohřešky ani nekorektní míra 

shody. Práce je z hlediska teoretických východisek a praktické části vyvážená a splňuje všechny 

náležitosti kladené na tento typ závěrečné práce. 

 

Z výše uvedených důvodů doporučuji práci k obhajobě. 
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