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Diplomová práce s názvem „Tělesné sebepojetí muzikálových tanečníků“ je zpracována 

na  64 stranách a doplněna sedmi stranami příloh. Seznam bibliografických citací obsahuje 

56 zdrojů, z toho 8 cizojazyčných. 

 

Autor si v práci klade za hlavní cíl zjistit, zda existují rozdíly v tělesném sebepojetí 

muzikálových tanečníků v závislosti na pohlaví. 

 

Systematické členění diplomové práce do sedmi kapitol je v souladu s paradigmatem 

behaviorálních věd a splňuje požadavky, které jsou na diplomové práce kladeny. 

 

V teoretických východiscích práce autor shrnuje dostupné poznatky týkající se muzikálu, 

muzikálového herectví a tanečního výkonu. Dále pak zařazuje kapitolu týkající se sebepojetí, 

tělesného sebepojetí a hodnocení proporcí těla. 

 

Vzhledem ke stanoveným cílům práce byly vytvořeny čtyři hypotézy. Zvolené metodické 

postupy byly adekvátní vzhledem k cílům a hypotézám. Autor použil českou verzi 

multidimenzionálního dotazníku – Profil tělesného sebehodnocení (PTS), který zjišťuje pět 

subdomén tělesného sebepojetí (sportovní kompetence, fyzická kondice, tělesná atraktivita, 

fyzická síla a tělesná sebeúcta). Tělesné sebepojetí sledovaných osob bylo hodnoceno 

za využití t-testu pro dva nezávislé výběry (muže a ženy), sledovány byly rozdíly s ohledem 

na pohlaví. 

 

Výsledky jsou zpracovány na sedmi stranách ve formě tabulek, grafů a obrázků. Následuje 

verifikace hypotéz, autor zde hodnotí stanovené hypotézy v kategoriích potvrzeno/zamítnuto. 

V diskusi se autor dotýká problematiky vlastní práce, shrnuje výsledky šetření a srovnává 

výsledky s předchozími výzkumy v této oblasti. 

 

Na základě kontroly porovnávání textu závěrečné práce (kontrola provedena v systému 

Theses.cz a Turnitin) se jeví shoda zdánlivě vysoká, nicméně jako vedoucí práce v  tom 

neshledávám závažný problém, vzhledem k možnosti čerpání textu z bakalářské práce. 

Diplomová práce svým tématem navazuje na práci bakalářskou (což je vhodné a žádoucí), 

představuje však kvalitativně nový stupeň práce na tématu, jde o další stupeň poznání. 

 

Student v průběhu zpracovávání práce prokázal schopnost samostatně řešit danou 

problematiku, dobře pracoval s literárními a jinými zdroji a konzultoval další metodologický 

postup. 

 

Dotaz pro obhajobu: 

Na základě čeho jste očekával vyšší úroveň tělesné atraktivity u mužů než u žen? 

 



Závěr: 

Předložená diplomová práce plně splňuje požadavky, které jsou na diplomové práce kladeny 

a doporučuji proto komisi pro SMZK přijmout diplomovou práci Bc. Matěje Cichry 

k obhajobě. 

 

 

V Praze 16.6.2020             PhDr. Ivana Harbichová, Ph.D. 

 


