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Cíl práce: Cílem práce bylo zkoumání vztahu vnímání tělesného schématu a spokojenosti s 

vlastním tělem k faktorům pohlaví a pravidelnosti pohybové aktivity u dětí staršího školního 

věku. 

Formální hledisko: 

Rozsah práce je 108 stran textu a 11 stran příloh. 

Struktura: Diplomová práce (DP) obsahuje všechny náležité kapitoly. 

Literární zdroje: 127, z toho 18 cizojazyčných (pro DP dostačující počet). Úprava práce je 

dobrá,  občas se vyskytují stylistické chyby a překlepy (např. str. 18 uvědomovat si ho jako 

na celek, str. 21 a 22, opakuje se několik stejných vět, str. 33 prostorové vnímání je pro sport 

důležitý, str. 35 nebo při jiných poruch). 

Seznam literatury souhlasí s uvedenými citacemi v textu, až na dva případy, kdy chybí citace 

v přehledu literatury (str. 32, MABC-2, test motoriky, 2014 a str. 24 Thompsonova a 

Hirschmanova studie (1995)).  

Provedená kontrola podobnosti práce v Turnitinu je 12%. 

 

Obsahové hledisko: 

Název práce odpovídá stanoveným cílům a obsahu práce. 

Abstrakt je strukturovaný a dobře logicky postavený.  

Teoretická část práce: V úvodu teoretické části se autorka zaměřuje na filozofický pohled 

na tělo a tělesnost, dále rozebírá sebepojetí a body image a také upozorňuje na důležitost 

vnímání fyzické a psychické stránky člověka jako jednoho celku. V kapitole o tělesném 

schématu autorka rozebírá vnímání těla a jeho poruchy, dále metody pro diagnostiku 

tělesného schématu a body image. Dále autorka uvádí možnosti terapie, kde jsou rozebrány 

cvičební koncepty jako například Tai chi, Feldenraisova metoda či Joga, ale také 

psychoterapie, a další, které mohou napomoci k lepšímu uvědomění si vlastního těla. 

Následně se autorka věnuje charakteristice staršího školního věku a vztahu dospívajících 

k vlastnímu zdraví a sebepojetí. V závěrečné kapitole je uvedena pohybová aktivita, její 

benefity a důležitost v dospívání  

Empirická/praktická část práce: 

Použité metody a sběr dat: Výzkumný soubor tvořilo 20 dívek a 20 chlapců ve věku 

staršího školního věku. Věk probandů se pohyboval mezi 13 a 17 lety. Ke sběru dat byly 

využity následující dotazníky a škály: CMAS - Škála zjevné úzkosti pro děti (Children’s 

Manifest Anxiety Scale), osobní dotazník a dotazník BAT (Body Attitude Test). Následně 

proběhlo měření fyzioterapeutem – Body Size Estimation ( šířka boků, hloubka břicha, šířka 

pravého stehna a délka dominantní paže (od ramene k lokti) pomocí metody Image marking).   

 

 



Výsledky a diskuze: Výsledky jsou prezentovány postupně dle provedených testů. Nejprve 

je vyhodnocen test odhadů velikosti jednotlivých částí těla. Výsledky jsou přehledně a 

srozumitelně popsány a graficky znázorněny. Následuje vyhodnocení dotazníků BAT a 

CMAS, výsledky jsou opět znázorněny pomocí grafů, v závěru výsledkové části autorka 

vyhodnocuje osobní dotazník, jednotlivé odpovědi na otázky jsou zprůměrovány a zařazeny 

do kontextu. 

V diskuzní části autorka porovnává výsledky s položenými hypotézami a zároveň uvádí 

srovnání se studiemi jiných autorů. Přestože výsledky vyšly jako statisticky nevýznamné, 

autorka se nad každou z hypotéz kriticky zamýšlí a polemizuje nad důvody, které mohly 

výsledky ovlivnit. Mezi těmito důvody je nejčastěji zmiňován příliš malý vzorek, který lehce 

ovlivní jakákoliv extrémní hodnota, dále nerovnoměrný vzorek probandů, kdy sportující část 

tvořili probandi u chlapců z HC Sparta Praha a u dívek z TJ Stodůlky, kam byly navíc 

přiřazeny další dívky metodou dostupného výběru, a nevěnovaly se tedy stejnému sportu. 

 

Připomínky:  

 

• V kapitole Diagnostika, jsou některé testy popsány včetně jejich provedení, u jiných 

bližší popis provedení chybí. 

• V několika případech se objevují citace z neodborných zdrojů, např. z Wikipedie (str. 

15, Lidské tělo, str. 16, Filozofie mysli, str. 30 Senzorická integrace) a dále se 

vyskytují citace webových stránek bez známého autora (např. str. 19, Co je to postoj?, 

str. 35, Tai chi). 

• Autorka v textu cituje vždy pouze jméno jednoho autora i když je autorů publikace 

více.  

• Tabulky od str. 61 jsou chybně označeny (v textu je jiné číslo tabulky než v popisku). 

• Přehled literatury je nelogicky zařazen na samém konci až za přílohami. 

 

Závěr: 

 

I přes uvedené připomínky předložená práce splňuje veškeré nároky kladené na diplomovou 

práci, a proto ji doporučuji k obhajobě.  

 

Otázky k zodpovězení při obhajobě: 

1) U vnímání tělesného schématu uvádíte, že jste vytipovala signifikantní části těla, na 

kterých bylo měření prováděno. Dle čeho jste rozhodovala, že budou hodnoceny 

právě tyto části těla? 

2) Co vnímáte jako hlavní přínos této práce, když výsledky nevyšly jako statisticky 

významné? 
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