
Posudek oponenta bakalářské práce 
Katedra pedagogiky FF UK 

 
Jméno a příjmení studentky: Elena Nováková 
Obor studia: pedagogika 
Název práce: Vliv a využití tance ve výchovně-vzdělávacím procesu 
Oponent práce: Josef Valenta 
 
Technické parametry práce: 
Počet stránek textu (bez příloh): 51 
Počet stránek příloh: 0 
Počet titulů v seznamu literatury: 20 
 

 
 
Výběr tématu 
       
Společenská a vědní závažnost tématu   
 
Oborová přiléhavost tématu  
 
Přístup autora k řešené problematice (samostatnost,  
iniciativa, spolupráce s vedoucím práce) 
 
Formální zpracování  
  
Jazykové vyjádření (respektování pravopisné normy,  
stylistické vyjadřování, zvládnutí odborné terminologie) 
 
Práce s odbornou literaturou a prameny (citace,  
parafráze, odkazy, dodržení norem pro citace,  
cizojazyčná literatura) 
 
Formální zpracování (jasnost tématu, rozčleněni textu, 
průvodní aparát, poznámky, přílohy, grafická úprava) 
 
Metody práce 
 
Vhodnost a úroveň použitých metod 
 
Kvalita zpracování teorie, úroveň reflexe 
 
Využití výzkumných empirických metod 
 
Využití praktických zkušeností 
 
 
Obsahová kritéria a přínos práce 
 
Naplnění cílů práce 
 
Vyváženost teoretické a praktické části  
 

 
Dosažené výsledky, odborný vklad, použitelnost  
výsledků v praxi 
 
Vhodnost prezentace závěrů práce   
   

 
** 0 – nehodnoceno; 1 – výborně; 2 – velmi dobře; 3 – dobře; 4 – neprospěl/a 

0** 1 2 3 4 

 x    

 x    

x     

  x   

 x x   

 x    

x     

 x x   

x     

 x    

 x    

x     

 x x   

 x    



 
Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky): 
 

 
 
Otázky a náměty k diskusi při obhajobě: 

 
Doporučení k obhajobě: Práci doporučuji k obhajobě. 
 
Navrhovaná klasifikace: výborně 
 
 
Datum, podpis:  
24. VIII. 2021          Josef Valenta 
  
 

E. Nováková přichází s přehledovou bakalářskou prací shrnující témata vztahující se k tématu 
titulnímu. 
Práci považuji za standardní. Úroveň z hlediska požadavků na bakalářské práce sice 
nepovažuji za „výjimečnou“, ale akceptuji ji. 
Odráží praktický zájem autorky. Některé prvky předkládaných elementů teorie týkající se 
tohoto typu pohybové výchovy na konci konkretizuje ukázkami cvičení (viz i přílohové video). 
 
Jsem nicméně oponent, takže dostojím roli: 
‒ s. 8: „V důsledku snížení pohybových činností u dětí přibývá dětí méně pohybově zdatných, 
dětí vyhýbajících se sportům, a dokonce i dětí s obezitou.“ Tak jako odkazujete v dalším textu 
na různé autory, i zde by se ‒ při takto poměrně kategorickém tvrzení ‒ hodilo též odkázat na 
zdroje takových (předpokládám, že v tom případě i vyčíslených) informací. 
‒ s. 10: Jste-li u „historie“, stálo by nepochybně za to podívat se na ni ještě jinak, totiž 
z hlediska kupř. evoluční psychologie či sociobiologie apod. Tam byste našla kořeny ještě 
„kořennější“ (neurofyziologické atd.), než je třeba stavba přístřešků. 
‒ Je škoda ‒ vztahuje-li autorka své téma ke školní edukaci ‒, že nezmiňuje kurikulární 
zakotvení tohoto tématu v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání 
v podobě doplňujícího vzdělávacího oboru „Taneční a pohybová výchova“ (který, 
mimochodem, zpracovávali právě taneční pedagogové). 
‒ Jen poznámka k hudbě: Jistě, vztah je těsný. Ne nadarmo se HAMU ve skutečnosti nazývá 
„hudební a taneční fakulta“ (byť i historické kořeny této skutečnosti netkví jen v blízkosti hudby 
a tance). 
‒ Od části 7.5 bych ocenil již praktické příklady techniky a metod. 
 
‒ Místy problémy s textem, resp. jazykem - vybrané příklady: 
s. 5: „Cílem bakalářská práce je teoretické seznámení …“. 
s. 8: „Na základě uvedených aktivit a blízkému kontaktu s dětmi …“ 
 

Prosím autorku, aby se zamyslela nad dalšími edukačními potenciály (v poslední části) 
předkládaných technik. Jistě, nevynechává je, avšak některé by ještě mohly být doplněny, jiné 
zvýrazněny atd.  
Co dalšího „trénuje“ či trénovat může např. kolečko kromě zřetelně zdůrazněné kreativity, co 
sudy kromě nalezení „vymalovávacího“ pohybu? Atd. 


