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Téma práce: Vnímání tělesného schématu u dětí

Obsah práce: V diplomové práci autorka zkoumá fenomény tělesné schéma (TS) a body
image (BI) a jejich vztah k pohlaví a míře pohybové aktivity u zdravých dětí. V teoretické
části jsou oba pojmy teoreticky vymezeny a vztaženy do souvislostí psychologických,
patofyziologických (vztah k tělesným funkcím i k jejich poruchám) i filosofických. V
praktické části bylo realizováno empirické šetření.
Kritéria hodnocení práce a stupeň jejich splnění:

Volba tématu a jeho
originalita

Autorka při volbě svého tématu využila možnost zapojit se do
doktorského výzkumu Mgr. Michaely Ulrichové, která ve své
disertační práci zkoumá právě fenomény TS a BI - a jejich poruchy
u pacientek s mentální anorexií. Výzkum v této oblasti je inovativní
a přináší zajímavé poznatky. Cílem zkoumání TS a BI u vzorku
zdravých dětí bylo nabídnout cenná doplňující data k hlavnímu
výzkumu a obohatit tak naše poznání v oblasti.
Téma považuji za dostatečně odborné i originální.

Teoretické znalosti

Zpracování teoretické části je na velmi dobré úrovni, která
odpovídá diplomové práci, a bylo realizováno v neobyčejném
rozsahu. V průběhu zpracování práce se ukázalo, že v literatuře
panuje značná pojmová nejednotnost, resp. že výklad použitých
pojmů (BI, TS, tělesné sebepojetí, postoj k vlastnímu tělu) se
mnohdy překrývá či liší u různých autorů. Práce na zpracování
teoretického úvodu tak byla obtížnější, než bývá u diplomových
prací obvyklé a diplomantka jí věnovala chvályhodné úsilí. Pokrytí
témat převyšuje obvyklé požadavky na diplomovou práci. Zdroje
byly řádně citovány. .

Adekvátnost použitých
metod

Metody sběru dat byly standardizované dotazníky, jejichž
zpracování proběhlo statistickými metodami. Volba metod byla
dlouhodobě připravována a řádně konzultována jak s vedoucí práce,
tak s konzultantkou Mgr. Ulrichovou.

Stupeň splnění cíle práce Cíle práce byly adekvátně stanoveny i naplněny.

Logická stavba práce Práce má logické členění, je přehledná a dobře strukturovaná.

Zpracování a interpretace dat
V metodologické části jsou všechny náležité kapitoly s
odpovídajícím obsahem. Výsledky jsou zpracovány přehledně a



adekvátně interpretovány. V Diskuzi jsou vlastní výsledky
výzkumu řádně porovnány s dalšími výzkumy.

Využitelnost výsledků práce
v praxi

Reprezentace našeho těla v mozku (tělesné schéma) i tělesné
sebepojetí (vztah k vlastnímu tělu) jsou bezesporu fenomény hodné
zkoumání. Jejich poruchy mohou souviset s celou řadou
psychických i somatických diagnóz. Naopak pozitivní vztah k
vlastnímu tělu a jeho objektivní nahlížení úzce souvisí s pojmy
zdraví a kvalita života. Výzkum pracoval se zajímavými metodami,
které je jistě žádoucí dále využít v praxi a šetření replikovat v rámci
dalších výzkumů.

Stylistická úroveň Práce má velmi doboru jazykovou úroveň.

Míra podobnosti

Proběhla kontrola v SIS a práce má velmi nízkou míru podobnosti
(< 5% ). Dle Turnitinu je podobnost 3 % s jinými závěrečnými
pracemi, což odpovídá podobnosti v povinných částech, citacích a
obecné, řádně citované teorii.

Samostatnost studenta při
zpracování tématu a
spolupráce s vedoucím

Studentka Bc. Gabriela Pelikánová  při zpracování práce
postupovala samostatně a postup pravidelně konzultovala. Přestože
do průběhu výzkumu zasáhla koronavirová pandemie a jeho rozsah
to ovlivnilo, podařilo se vše včas a řádně dokončit.

Otázky k diskuzi při obhajobě:
1) Domníváte se, že by mělo být cílem tělesné výchovy ovlivňovat postoj k vlastnímu tělu?
Že je to vůbec možné? Jakými prostředky by toho bylo možné dosáhnout?
2) Je možné uvést příklad pohybového systému (metody, přístupu, konceptu), kteří by šlo ve
zdravotní či léčebné tělesné výchově využít při poruchách tělesného schématu?
 
Hodnocení:
Studentka Bc. Gabriela Pelikánová zpracovala svoji diplomovou práci na velmi dobré úrovni.
Věřím, že práce splňuje jak obsahové, tak formální požadavky na zpracování diplomové
práce, a proto ji doporučuji k obhajobě.

V Praze, 28. 8. 2021
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 PhDr. Jitka Vařeková, Ph.D.  


