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2. Formální zpracování práce: výborně velmi vyhovující nevyhovují

výběr a definice tématu, originalita X
stupeň splnění cíle práce x
logická stavba práce a vyváženost kapitol X
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126 / 60

ostatní

stupeň hodnocení

výběr adekvátní, počet probandů 87  je vzhledem k těžkému období pandemie covid-19 odpovídající.                                                                                                         
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Bc. Jana VOSÁHLOVÁ

Mgr.Irena Novotná

Cílem práce je zjistit vliv absence hodin tělesné výchovy na výsledky motorických testů, konkrétně na výsledky 

testové baterie UNIFITTEST (6-60) a na volnočasovou pohybovou aktivitu dětí ze základní školy ve věku mezi 9-14 

lety a tyto získané výsledky porovnat s výsledky již dříve provedené studie, která byla uskutečněna v období, 

během kterého probíhala výuka tělesné výchovy běžným způsobem.
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6. Slovní komentář, připomínky, otázky k zodpovězení při obhajobě práce:

7. Prohlášení oponenta  práce:

8. Doporučení práce k obhajobě: ano ano s ne

9. Navržený klasifikační stupeň:

V Praze dne: 10.6.2021
Opatrná 

Novotná

podpis vedoucího práce

Předložená diplomová práce popisuje velmi aktuální téma, neboť současná hypokineze školní mládeže je 

alarmující. Pohybová negramotnost, nechuť k pohybu a sedavý způsob života dětí  má vliv na celkovou kondici a 

na jejich zdravotní stav. Práce je členěna do kapitol, které jsou stanoveny pro diplomovou práci. Negativní roli 

pro výsledky šetření jsou, tak jak diplomantka uvádí v metodologii práce, uzavření škol z důvodu vážné 

epidemiologické situace. Diplomantka nemohla dokončit celou motorickou testovací baterii. Otázka k obhajobě: 

Domníváte se, že pokud by Vaše šetření proběhlo na konci školního roku, tedy v období červen 2020, byly by 

výsledky Vašeho šetření stejné? Období říjen, je po prázdninách, tedy měsíc po zcela jiné aktivitě, než v běžném 

školním roce. ( o to víc školním roce ovlivněném pandemií) Domníváte se, že pokud dotazník vyplňuje žák 

základní školy s rodiči,  jsou výsledky dotazníkového šetření validní?

Prohlašuji, že po prostudování celé práce jsem shledala odkazované zdroje řádně citované a nebo parafrázované.
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