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1. Rozsah práce 

- stran textu:   65 

- literárních pramenů:  celkem 56, z toho 9 cizojazyčných 

- tabulky, grafy, přílohy: 4 tabulky, 13 grafů, 5 příloh 

 

2. Náročnost tématu  
- na teoretické znalosti 

  Hluboké znalosti problematiky jsou podloženy vlastní dlouholetou praxí diplomanta. 

  

- na vstupní údaje a jejich zpracování 

  Sledovaný soubor je pro potřeby DP dostatečně velký (n = 40), oba subsoubory početně  

  vyvážené. Údaje získané prostřednictvím dotazníku Profil tělesného sebehodnocení (PTS)  

  jsou pečlivě a přehledně zpracovány. 

 

- použité metody 

  Aplikované metody plně korespondují se zvoleným tématem. 

 

3. Kritéria hodnocení práce 

    (Stupně hodnocení: výborně – velmi dobře – vyhovující – nevyhovující)  

 

Stupeň splnění cíle práce 

 

výborně 

Logická stavba práce 

 

velmi dobře 

Práce s literaturou včetně citací 

 

výborně 

Adekvátnost použitých metod 

 

výborně 

Hloubka provedené analýzy ve vztahu  

k tématu 

výborně 

Úprava práce (text, grafy, tabulky) 

 

výborně 

Stylistická úroveň, jazyk 

 

velmi dobře 

 

4. Využitelnost výsledků v praxi  

Pokud autory a tvůrce muzikálů při závěrečném rozhodování o složení tanečního souboru 

(company) doopravdy ovlivňuje i sebepojetí a sebereflexe tanečníků (s. 17), pak bych 



očekávala, že o výsledky šetření projeví zájem. Otázkou však zůstává, jak dalece se umělecký 

svět – prostředí muzikálu – zajímá o univerzitní studie. 

 

5. Připomínky 

Kapitola 2 Postoj člověka k tělu zcela nezapadá do struktury práce. Zařadila bych jako 1.4 do 

teoretických východisek. 

Doporučení uvedená v kapitole 7 – Závěr – by více vynikla jako samostatná kapitola. 

Citace jednoho a téhož zdroje na s. 7: Gronemeyer x Gronemeyerová (2004). 

Jsou dirigenti a skladatelé Lawrence Bernstein (s. 13) a Leonard Bernstein (s. 14) dvě různé 

osoby?  

Nedůsledné dodržování typu písma u titulů na s. 15 a 16. 

Gramatické chyby a stylistická neobratnost: s. 22, odst. 2, s. 27, bod 3 (jeho x svého), s. 29, 

bod 2, s. 30, bod 3, s. 41, poslední odstavec (oni/pedagogové vážili a trestali), s. 46, odst. 4. 

Tělesná výška, hmotnost a BMI nejsou veličiny (s. 33). 

Na  grafu 1 (s. 38), případně na samostatných grafech, postrádám věkové složení subsouborů 

žen a mužů, se kterým dále pracujete při hodnocení subdomén.  

V tab. 1 (s. 38) jsou uvedeny údaje antropometrické (nikoliv antropomotorické). 

Diskuse výsledků šetření je prováděna „již“ v kapitole 5 – Výsledky. V bodu 5.1 by měl být 

uveden odkaz na přílohu 6, která obsahuje veškerá výchozí data. 

V tab. 4 (s. 55) chybí údaje u florbalových hráčů, které jsou znázorněny v grafu 13 (s. 56). 

 

6. Otázky k obhajobě 

1. Jakým způsobem tvůrci muzikálů při konkurzech zjišťují sebepojetí a sebereflexi 

tanečníků? 

2. Proč diskutujete výsledky jiných šetření? V čem spatřujete analogii uvedených souborů? 

 

7. Doporučení – nedoporučení práce k obhajobě 

Předložená diplomová práce splňuje všechny podmínky, které jsou na diplomové práce 

kladeny, a proto ji doporučuji k obhajobě. 

 

8. Navržený klasifikační stupeň: velmi dobře. 

 

 

Prohlašuji, že nejsem v rodinném či jiném soukromém vztahu k diplomantovi. 

 

 

 

V Praze dne 16. června 2020    PhDr. Eva Pokorná, Ph.D. 
 

                                                                                


