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Jméno a příjmení diplomanta: Bc. Lenka Drdošová 

Vedoucí práce: doc. PhDr. Blanka Hošková, CSc.  

Téma práce: Vliv rozšířené tělesné výchovy u dětí mladšího školního věku 

 

Cíl práce: Zjistit, zda žáci s rozšířeným rozsahem TV budou dosahovat lepších výsledků ve 

funkčních svalových testech než děti se standartní dvouhodinovou výukou TV týdně. 

 

Kritéria hodnocení práce: 

  
stupeň hodnocení 

výborně velmi dobře vyhovující nevyhovující 

stupeň splnění cíle práce  x   

teoretické znalosti  x   

logická stavba práce  x   

vstupní údaje a jejich 

zpracování 
 x   

práce s literaturou včetně 

citací 
  x  

adekvátnost použitých 

metod 
 x   

hloubka provedené 

analýzy ve vztahu k 

tématu 

 x   

využitelnost výsledků 

práce v praxi 
 x   

úprava práce (text, grafy, 

tabulky) 
  x  

stylistická úroveň   x  

  

 

Formální hledisko: 

Diplomová práce obsahuje všechny náležitosti, které by obsahovat práce tohoto typu měla.  

Diplomantka čerpala z 112 zdrojů (jak tištěných tak i elektronických), z toho 28 zdrojů je 

zahraničních.  Práce s literaturou má formální nedostatky v nejednotné citaci autorů v textu. 

V ostatních ohledech je formálně v pořádku. Seznam literatury je v některých aspektech také 

nejednotný, např. rok vydání je u některé citace v závorce za jménem, někde je uveden za 

místem vydání. 

 

 

 



Obsahové hledisko: 

Abstrakt  obsahuje  název, cíl, metody, výsledky a klíčová slova, což je v pořádku.  

 

V úvodu diplomantka formuluje problém a informuje o aktuálnosti tématu. Dodává důvod 

volby tématu práce. Uvádí, na co je práce zaměřena, její stručný obsah a také cíl.  

Úvod je poměrně dlouhý, domnívám se, že obsahuje fakta (např. o užívání návykových látek 

dětmi), která jsou možná vzhledem k tématu nadbytečná. Úvod obsahuje několik citací, což 

není časté, domnívám se však , tyto citace jsou opodstatněné a hodí se do textu.  

Již v úvodu shledávám syntaktické a morfologické chyby v ČJ, chybí čárky (což je problém 

celé práce). Dále nalézám chyby gramatické např. ve skloňování, občas nejsou např. skloňováni 

autoři (př. dle Havel (2016)). Dále doslovná citace postrádá stranu, ze které byla citována. 

 

V rešeršní části své práce se věnuje tématice mladšího školního věku a všem jeho vývojovým 

aspektům, tedy tělesnému a psychickému vývoji v tomto věku, dále pohybovému vývoji, 

sociálnímu a emočnímu vývoji. Také rozebírá význam rodiny u dítěte mladšího školního věku. 

Všechna uvedená témata jsou vztahována na důraz na pohybovou aktivitu, která je důležitou 

součástí pro vývoj dítěte.  Poté se věnuje všem pohybovým schopnostem, rozebírá je z úhlu 

pohledu různých autorů. Líbí se mi shrnutí poznatků využití rozvoje jednotlivých pohybových 

schopností nejen obecně a ve sportovní praxi, ale také možnosti rozvoje ve školní praxi. Další 

kapitola se věnuje pohybové aktivitě a sportu v dětském věku a jeho zdravotním a preventivním 

aspektem. Dále se autorka věnuje po posturální stabilizaci a jejímu hodnocení. Jako poslední je 

v teoretické části zpracován současný stav školní TV a jeho trendy, a to nejen u nás v ČR, ale i 

v Evropě. Autorka též zdůrazňuje současný problém osvobozování z TV a zamýšlí se nad jeho 

důvody, čehož si cením. 

Teoretická část je ucelená, kapitoly jsou logicky řazené. Autorka čerpá z velkého množství 

zdrojů. 

 

Bohužel je celá tato část provázena problematikou ne zcela uceleného citování. Citace nejsou  

jednotné, u doslovných citací občas není uvedena strana, občas ano. U nedoslovných citací je 

uvedena někdy strana. Dále občas nalézám v citování pouze příjmení a rok, někde i počáteční 

písmeno jména autora…atd.  

Dále je v textu občas tučným zdůrazněné slovo, či část textu (př. s 17, 35, 36, atd.). 

Pravděpodobně tímto chtěla autorka zdůraznit určitý termín, avšak z mého pohledu to spíše 

ruší. Nenalezla jsem v tomto zdůrazňování žádnou logiku. 

Dále nalézám mnoho chyb gramatických a syntaktických. Ve větách chybí čárky a tak se mnoho 

vět stává těžko srozumitelnými. Některé věty jsou velmi složitě konstruované. Nejsou 

vyskloňováni autoři (př. s. 21 - můžeme pochopit dle Čelikovský a kol., 1990; s. 28 …metody 

posilování dle Choutka a Dovalil (1991); atd.), takových případů je v práci dost. Je to škoda, 

jelikož obsahová stránka je na dobré úrovni. 

Dále, úprava textu není všude zcela ideální, mezi textem a následujícím nadpisem není 

vynechán řádek, na jiném místě je vynecháno několik řádků (př. s. 40, atd.) 

 

Př. Pozn.: 

s. 13  podstatní změnu (podstatnou) 

s.14   vysokéé 

s.15   dítě je aktivním jedinec 

s. 16  nesrozumitelná věta: …..“Celá větná stavba se zdokonaluje na vyšší stupeň, díky čemuž 

ovlivňuje i formální učení ve škole, kde se objevuje i významný v artikulaci.“ 

s. 20  dochází ke pozorování 

s. 24 v citaci je uvedeno viz. Autor 



s. 25   svalový systém – kvalita, složení svalů přesil rychlých svalových vláken 

s. 27  výdrž ve dřepu stehna ve vodorovně poloze s podložkou (nesrozumitelné) 

s. 28…Hyperplazie svalových vláken je dán…a lze jej kontrolovat 

s. 37  Ve studii (Bass, 2000) bylo zjištěno pomocí magnetické resistence….? (asi rezonance) 

s. 41  Dále se také objevují snížená úroveň základní pohybové gramotnosti u žactva. 

s. 45  Tři úrovně školní vzdělávání je stanoveno…. 

s. 46  nesrozumitelná věta: „ Směrem ke koncepci, která interpretuje pohybovou aktivnost, jako 

tu která vede ke snižování rizika civilizačních chorob, zkvalitňuje zdraví a za určitých 

podmínek i zvyšuje zdatnost.“ 

 

 

Praktická část 

 

Cíle, úkoly hypotézy: 

Cíl je formulován jasně, avšak opět ne zcela syntakticky správně.  

 

Jsou uvedeny úkoly práce a 1 výzkumná otázka. Dále jsou uvedeny 2 hypotézy. Bylo by vhodné 

uvést, za jakého důvodu v hypotézách předpokládáte tak jak předpokládáte a je vhodné uvést 

konkrétní rozdíl, tedy věcnou významnost (určit, kdy rozdíl budu hodnotit jako významný a 

kdy ještě ne).  

Hypotéza 1 vlastně kopíruje výzkumnou otázku.  

Opět nalézám trochu syntakticky nešťastně volenou formulaci hypotéz. 

 

V metodice výzkumu je uvedena správně charakteristika souboru, který skýtal 128 žáků 5. tříd 

ZŠ. Je podrobně popsána realizace výzkumu a sběr dat – tedy jednotlivé funkční svalové testy. 

Je uvedena analýza dat, bylo provedeno statistické zpracování. 

Fakt, že se měřilo na dvou školách, je zmíněn na konci popisu sběru dat, domnívám se, že by 

mělo být v metodice na začátku jasně popsáno, že měření proběhlo na 2 konkrétních ZŠ (to se 

dozvídám až v diskusi), dále není uvedeno kolik žáků z jednotlivých ZŠ bylo testováno, tedy 

velikost jednotlivých skupin, z textu to nevyplývá. Nalézám to až v první tabulce ve výsledkové 

části práce, ale mělo by to být jasně uvedeno zde. Také není jasně uvedeno jestli všichni žáci 

z jedné školy měli zvýšenou dotaci TV (předpokládám, že ano)  a z té druhé měli klasickou 

2hodinovou dotaci. Domnívám se, že tato informace by uvedena být měla. 

 

Výsledky 

Výsledky jsou vyjádřeny v tabulkách a graficky s vysvětlujícím komentářem, ve kterém se 

autorka zamýšlí na výsledky a potvrzuje hypotézy. 

 

Epidemiologická situace, která zabránila docházet dětem do školy a tedy provádět TV v rámci 

výuky, zcela jistě musela ovlivnit výsledky práce. 

 

Diskuse 

V diskusi se diplomantka zamýšlí nad výsledky své práce, hodnotí je, vyjadřuje svůj názor. Své 

výsledky porovnává s výsledky studií jiných autorů, což je výborné. Dále se vyjadřuje k situaci 

zvyšující se hypokineze a hrozícího dalšího zvyšování hypokineze, z důvodu uzavření škol a 

nemožnosti sportovat. Možná bych očekávala trochu hlubší zamyšlení na tím, proč děti s dotací 

3 TV hodin týdně dopadly, i přes významnou pauzu v pohybových aktivitách, v některých 

parametrech statisticky významně lépe, než děti s klasickou 2hodinovou dotací. Z diskuse mi 

vyplývá, že děti z 3hodinovou dotací pravděpodobně více sportují mimo školní prostředí. To, 

domnívám se, může mít vliv na výsledky. 



 

Pozn.:  

V diskusi se objevuje informace, že během výzkumu došlo k rozhovoru s dětmi, bylo by 

vhodné tuto metodu zmínit i v metodice práce.   

 

Ve výsledcích i v diskusi nalézám překlepy, nedostatky v gramatice ČJ (jak morfologické tak 

syntaktické) spojené s občasnou nesrozumitelností věty (př. s. 74 „Společně se staví k navýšení 

pohybové aktivity i švédský neurolog Hesslow (1999) který s kolektivem autorů tvrdí o 

blahodárném účinku na funkci mozku který pohybová aktivita má.“) 

 

Nicméně, přes poznámky uvedené výše je patrná obrovská snaha uchopit výsledky práce za 

správný konec a porovnat je s dalšími, i zahraničními, studiemi, což chválím. Na konci diskuse 

autorka poskytuje doporučení pro praxi. 

 

Závěr 

Závěr obsahuje celkové shrnutí práce.  Autorka hodnotí stupeň splnění cíle práce a navrhuje 

řešení pro budoucí práci v této oblasti. 

 

 

Otázky k obhajobě: 

 

1. Vyučujete na některé ze škol, jejichž žáci byli součástí výzkumu? 

 

2. Jak byste Vy osobně na konkrétní škole zkusila situaci s výpadkem TV v rámci uzavření 

škol, řešit? Máte nějaké náměty, jak zvýšit PA ve škole i mimo výuku TV? 

 

3. Vedla jste v rámci výzkumu se všemi dětmi rozhovory? Zjišťovala jste, zda vykonávají 

nějakou mimoškolní sportovní aktivitu? 

 

  

Závěr hodnocení:  Předkládaná práce přes uvedené připomínky splňuje požadavky, kladené 

na tento typ závěrečné práce.  Téma je velmi aktuální a práce je smysluplná.  

 

Práce prošla kontrolou na plagiátorství v systému Turnitin a nebyla shledána jako plagiát. 

 

Práci navrhuji k obhajobě. 

      11.6. 2021,  Praha               Mgr. Pavlína Nováková, Ph.D   

datum a místo 

vyhotovení posudku 
  

podpis oponenta 

diplomové práce 
  

  

 

 

 

 


