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Cíl práce: Cílem práce je zjistit úroveň kloubní pohyblivosti u dvou rozdílných skupin žákyň 

7. tříd a ověřit vliv intervenčního programu zaměřeného na zlepšení této pohybové schopnosti. 

Použité metody: měření, testování 

Celková náročnost tématu na: průměrná          

Kritéria hodnocení práce – stupně hodnocení: 

Stupeň splnění cíle práce 

 

Cíl práce byl splněn, včetně zadaných úkolů. Nepovažuji však za 

objektivní náplň intervenčního programu na posouzení kloubní 

pohyblivosti, pouze soubor testových cviků. 

Logická stavba práce 

 

Práce má logickou stavbu, koresponduje s normativním rozložením 

dle požadavků.  

Výzkum měl podobu kvaziexperimentu. To by bylo vhodné v práci 

zmínit a popsat rozdíl mezi řízeným experimentem.  

Realizovaný výzkum je popsán odpovídajícím způsobem a byl 

proveden na základě souhlasu Etické komise UK FTVS. 

Informovaný souhlas je rovněž součástí bakalářské práce. 

Práce s literaturou – 

citace, vlastní komentář  

 

Autorka uvádí 27 českých zdrojů a 3 zdroje v anglickém znění. 

Rozsah literatury je pro tento typ práce dostatečný. 

V některých kapitolách (například: silové schopnosti, koordinační 

schopnosti, postura a posturální deviace) bakalantka cituje pouze 

z jedné odborné literatury, což snižuje objektivitu uvedené 

problematiky.  

Bibliografické citace jsou konstantní, seznam citací v závěru práce 

odpovídá 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, a 

to v experimentální skupině 1 a 2 (nazýváno kontrolní skupinou). 

Intervence byla použita u obou skupin, ale v různém rozsahu. Žákyně 

obou skupin prováděly po dobu pěti měsíců soubor testovacích cviků 

2x týdně, v rámci hodin tělesné výchovy. 

Analýza dat má základní úroveň, autorka pracuje s výstupy 

v programu Excel v podobě tabulek a grafů.  

Považuji za přínosné srovnání žákyň s běžnou populací v kapitole 5.2. 

Ocenila bych pro tuto část i grafické zobrazení. 

 

Hloubka tematické 

analýzy, vlastní přínos 

bakalanta 

 

Autorka teoreticky hodnotí známou problematiku v oblasti 

pohybových schopností, kloubní pohyblivosti a popisuje metody 

rozvoje kloubní pohyblivosti.  

U některých kapitol (například kompenzační cvičení, nebo 

ontogeneze lidské motoriky) bych přivítala zdůvodnění, proč je 

kapitola součástí práce.  

Autorka v diskuzi dobře reflektuje naměřené výsledky, ale chybí 

konfrontace s jinou studií. 

 

 

 

https://is.cuni.cz/studium/kdojekdo/index.php?id=1843bd6b440dde97e0a7ad1d63253b67&tid=1&do=detail&si=523446&fap=dipl_uc&x_do=main&x_doo=detail&x_did=210522


Úprava práce: text, grafy, 

tabulky 

 

Práce má odpovídající strukturu, logický charakter. Text je ve 

výsledkové části doplněn o tabulky a grafy. 

Stylistická úroveň, jazyk 

 

Práce je napsána kultivovaným jazykem. Stylistická úroveň je 

v souladu s požadovanou strukturou práce. 

Praktická/teoretická využitelnost zpracování: Průměrná 

    

Hodnocení práce:  

 

Práce svým zpracováním splňuje požadavky kladené na daný typ kvalifikační práce. Drobné 

výše uvedené nedostatky nejsou překážkou pro její obhajobu. 

 

Připomínky:  

Pro vyšší odbornost textu by bylo vhodné více pracovat s odbornou literaturou, popřípadě uvést 

srovnání zvoleného výzkumu s jinými autory v kapitole diskuze. 

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

Obsah intervenčního programu neposuzuji za objektivní vzhledem k testování stejných pozic. 

Žákyně tak mají možnost natrénovat provedení cviku a rozsah pohybu v měřené pozici, který 

však nemusí vypovídat o celkové pohyblivosti v daném segmentu. 

V písemných pracích je vhodné uvádět číslovky malých hodnot v psané podobě. 

Název kapitoly 2.7.1 Metody realizace motorických testů, nevystihuje její obsah, přesnější by 

bylo uvést „Metody realizace testů hodnotící flexibilitu“. 

Práce neuvádí jasné určení, v jaké části vyučovací jednotky byla u kontrolní skupiny zařazena 

intervence. Na straně 31 je psáno: „Druhá nehudební (kontrolní) skupina měla na hodině tělesné 

výchovy zařazena protahovací cvičení jen jednou, a to na začátku hodiny.“ Na straně 32 je uvedeno 

„Druhá skupina bez specifického zaměření měla testovací baterii zařazenou do hodiny tělesné výchovy 

pouze na konci hodiny při protažení“ 

Otázky k obhajobě: 

Podle jakých kritérií byly vybrány testy pro hodnocení flexibility? 

Daly by se předpokládat obdobné výsledky, kdyby kontrolní skupina nebyla intervenována a 

pouze by absolvovala běžný program ŠTV? 

Jak zvýšit motivaci u dětí ve vtahu k flexibilitě? 

Proč byla u Lasegueva testu hodnocena pouze dominantní končetina? 

Práci doporučuji k obhajobě 

 

Navržený klasifikační stupeň: 2 

  

 

V Praze dne  5.6. 2020   Podpis 

 

       Mgr. Kateřina Doležalová, Ph.D. 

 

                                      


