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Předložená  diplomová práce  na téma „ Vliv absence hodin tělesné výchovy na  

výsledky motorických testů u dětí ze základní školy“ je zpracována na 156  

stranách textu, za použití 126 citovaných zdrojů a je doplněna patnácti  

přílohami. 

 

Autorka si klade za základní cíl vyhodnotit, jaký vliv měla absence hodin 

tělesné výchovy v období pandemie koronaviru a období letních prázdnin na 

výsledky motorických testů u dětí. 

 

Studentka provedla velmi záslužné šetření, protože problematika aktivity / 

inaktivity především u dětí nabývá stále na větším významu. 

 

Diplomová práce je systematicky členěna do sedmi základních kapitol, toto 

členění je klasické a je v souladu s požadavky, které jsou kladeny na diplomové 

práce.  

 

V teoretických východiscích diplomové práce se autorka věnuje motorickým 

schopnostem a dovednostem, řeší  pohybovou aktivitu, tělesnou zdatnosti u dětí 

a dotýká se i problematiky obezity a nadváhy. V neposlední řadě řeší i otázky 

protiepidemických opatření, souvisejících s pandemií covid-19 a jejím dopadem 

právě na pohybovou aktivitu resp. její omezení u dětí. Teoretická východiska, 

která jsou obsahem kapitoly 2, jsou sepsaná jak rozsahem tak po obsahové 

stránce plně vyhovujícím způsobem, k tématice v práci řešené a především 

k cílům práce. 

 

Cíle, úkoly práce a hypotézy jsou zahrnuty v kapitole 3, metodika práce potom 

v kapitole 4. Obě uvedené kapitoly jsou zpracovány plně vyhovujícím 

způsobem. Cíle, jak výzkumné otázky, tak hypotézy jsou formulovány jasně, 

metodický postup je plně vyhovující cílům, které si studentka pro svou práci 

stanovila a postupy analýzy dat rovněž. 

 



Šetření, které studentka provedla u 87 dětí na základní škole, nebylo 

jednoduché, studentka všechny postupy navrhla sama a vše nezbytné také sama 

organizovala, získaná data následně vhodnými postupy vyhodnotila, 

analyzovala. 

 

Výsledky, ke kterým studentka dospěla, jsou prezentovány a popsány v kapitole 

5. Výsledky, které jsou velice rozsáhlé, jsou krom jasného popisu rovněž 

dokumentovány ve velmi názorných grafech, tabulkách včetně pečlivě 

zpracované legendy na více než 50ti stranách. 

 

Diskuse, která je rovněž nezvykle rozsáhlá – 24 stran, je obsahem kapitoly 6, je 

velmi zdařilá, je rovněž dobře strukturovaná a ukazuje na dobré porozumění 

tématu a dané problematiky studentkou, jakož i na dobrou práci s literaturou. 

Studentka si dobře uvědomuje limity své práce, ke kterým se vyjadřuje 

v poslední části diskuse. 

 

K formální stránce práce, k přístupu diplomantky, jakož ke konzultacím po dobu 

realizace práce nemám připomínek. Rovněž tak nemám žádných dalších 

připomínek k celé diplomové práci. 

 

Předložená diplomová práce je na dobré úrovni. Výsledky, ke kterým autorka 

dospěla, jsou zajímavými výsledky a jsou důležitými také proto, že uvedené 

šetření nebylo doposud v ČR provedeno vzhledem k  mimořádnému období, jež 

souvisí s řadou restrikcí v době pandemie covid-19. 

 

Po detailním prostudování celé práce mohu prohlásit, že v práci jsou zdroje 

uvedené v referenčním seznamu řádně citovány a/nebo parafrázovány. 

 

Závěr: 

Předložená diplomová práce plně vyhovuje požadavkům, které jsou na 

závěrečné práce na UK  FTVS kladeny a doporučuji proto komisi pro SZZK 

přijmout diplomovou práci Bc. Jany Vosáhlové k obhajobě a navrhuji hodnocení 

stupněm výborně. 

 

Dotaz pro obhajobu: 

Uveďte doporučení, která byste považovala za vhodná, pro provedení další 

studie, která by na Vaše šetření mohla navazovat. 

 

v Praze 8.6.2021 

 

 

Doc. Dr. Dagmar Pavlů, CSc. 

     katedra fyzioterapie UK FTVS 



 
 


