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Cíl práce: Ověření působení intervenčního pohybového programu v předškolním vzdělávání 
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1. Kritéria hodnocení práce: 

  
stupeň hodnocení 

výborně velmi dobře vyhovující nevyhovující 

stupeň splnění cíle práce  x   

teoretické znalosti  x   

logická stavba práce   x  

vstupní údaje a jejich 

zpracování 
 x   

práce s literaturou včetně 

citací 
  x  

adekvátnost použitých 

metod 
 x   

hloubka provedené 

analýzy ve vztahu k 

tématu 

 x   

využitelnost výsledků 

práce v praxi 
x    

úprava práce (text, grafy, 

tabulky) 
x    

stylistická úroveň   x  

  

 

Formální hledisko: 

 

Z formálního hlediska je diplomová práce v pořádku. Obsahuje všechny náležitosti, které 

daný typ práce vyžaduje. Diplomantka čerpala z 54 zdrojů (jak tištěných tak i elektronických) 

z toho  13  zdrojů je zahraničních. Vzhledem k tematickému zaměření práce je literatura 

volená vhodně. Práce s literaturou v textu je adekvátní. Referenční seznam literatury je ve 

většině uveden správně. 

 



Nalézám drobné nedostatky např. nejednotnost v umístění roku vydání (př. zdroj 1,16), dále  

není u některých zdrojů správně napsán kurzívou název knihy či název časopisu, to by mělo 

být  jednotně uvedené (př. zdroj 1, 13, 14,16, 36, 38, 39, 47) 

Pozn.: 

 

- V textu nenacházím citaci uvedenou v seznamu literatury - BARNA, M., K. 

ŽEJGLICHOVÁ a J. KRATĚNOVÁ. (2003) 

 

- Bursová je uváděna v textu z roku 2006, v seznamu literatury je uveden rok 2005 

 

- s. 25 uveden zdroj Le Mesurier (2002)- v seznamu literatury uvedený zdroj CORBIN, 

C. B., R. P. PANGRAZI and G. LE MESURIER (2002) -  uvádí se první autor, ne 

třetí nebo se uvádějí všichni 3 autoři 

 

- v textu je uveden zdroj Hadders, Alagra (2005), v seznamu literatury je uveden rok 

2013 

 

- v textu nenalézám zdroj  Hošková, Matoušová (2007) uvedený v seznamu literatury 

 

- na s. 22 je uvedena citace Kolář a kol. (2011) - není správná, měla by být Kučera a 

kol. (2011), prof. Kolář není prvním autorem (viz. seznam literatury) 

 

- v textu nenalézám Míkovou (2006) uvedenou v seznamu literatury 

 

-  v textu je uvedena citace Sigmund (2007) – není uvedena v seznamu literatury 

 

- v seznamu literatury je uvedena citace Véle (1995) – v textu jsem nenalezla 

 

 

Obsahové hledisko: 

Abstrakt  obsahuje název, cíl, metody, výsledky a klíčová slova. Struktura abstraktu je 

v pořádku, avšak jeho obsah není zcela přesný. V metodách není uvedeno, že se jedná o 

experimentální výzkum, což je stěžejní, tato informace je uvedena ve výsledcích. Ve 

výsledcích je opakována informace, že do intervenčního programu byly zařazeny děti 

s nejhoršími výsledky držení těla, navíc to není informace patřící do výsledků. 

 

Již samotný název - Zařazení kompenzačních cvičení v předškolním vzdělávání a jejich vliv 

působí  „nedokončeně.“ Vyvstává zde otázka vlivu KC na co? 

 

V úvodu diplomantka formuluje problém, uvádí důvod volby tématu, je evidentní osobní 

zájem. V úvodu je obsažen  stručně obsah práce, cíl, výzkumná metoda a jistá inspirace či 

možný přínos pro pedagogické pracovníky. To je v pořádku.  

 

Pozn.: 

Nalézám nezvyklé formulace a chybějící slova, občas budoucí čas (práce už proběhla) 

 

 

Teoretická část 

V rešeršní části své práce  se diplomantka nejprve věnuje pohybovému systému z pohledu 

posturální stability a poté předškolnímu věku a jeho specifikům z pohledu vývojové 



ontogeneze a vlivu pohybové aktivity na rozvoj jedince v tomto věkovém období. Zabývá se 

současnou problematikou držení těla s ohledem na popisovanou věkovou skupinu, uvádí 

zajímavé studie, které se věnovaly zkoumání držení těla u předškolních dětí.  Tato část je 

logicky členěná, autorka čerpá ze zajímavých zdrojů, informace jsou relevantní a dobře 

zpracované. Líbí se mi, jak autorka pracuje nebo řeší ideální (individuální)  držení těla 

z pohledu různých autorů. 

 

V kapitole hodnocení držení těla se věnuje krátce pouze Matthiasovu testu, jelikož ten je 

v práci využit, možná by stálo za to věnovat se ještě dalším používaným metodám.  

 

Dále se autorka věnuje metodám prevence, konkrétně kompenzačnímu cvičení.  Vyzdvihuje 

pět pilířů prevence pohybových poruch a dále se věnuje kompenzačním cvičením dle Bursové 

(2006). Kapitoly jsou zpracovány adekvátně, uvítala bych práci s více autory, kteří se 

kompenzačním cvičením  zabývají. Domnívám se, že dva zdroje, i když pečlivě zpracované, 

nejsou zcela dostatečné. Určitě se kompenzačním cvičením zabývá více autorů, kteří by stáli 

za zmínku. 

V dalších kapitolách se autorka věnuje správnému dýchání a jeho vlivu na držení těla, i 

v souvislosti s předškolním věkem,  což vítám. 

Poslední kapitola je věnována sestavování kompenzačního programu v obecné rovině, ale 

zároveň s možností aplikace u dětí.  

 

 

Pozn. 

- Nalézám překlepy, špatně skloňovaná slova, atd. (př. s.15, 16, 20, 23, 25, 27, 28, 29, 

30, 31, 35, 36) 

- Tabulka č. 1 (s. 24) – není uvedený zdroj u tabulky 

 

 

 

Praktická část 

 

Cíle, úkoly hypotézy: 

Cíl práce je jasně formulován. Jsou uvedeny dvě výzkumné otázky a 4 hypotézy. Výzkumné 

otázky i hypotézy jsou dobře formulovány. U hypotéz je vhodné podložení nebo důvod k 

předpokladu. V diskusi se důvody objeví, což vítám, ale je vhodné je uvést hned u formulace 

hypotézy, pro lepší přehled. Domnívám se, že hypotéza 3 je opravdu těžko prokazatelná.  

 

Úkoly práce zde uvedeny nejsou,  avšak nalézám je v kapitole Metody zpracování a 

vyhodnocení dat, kam dle mého názoru zcela nepatří. 

 

Metodika je z mého pohledu neuspořádaná. Jednotlivé informace, které by zde měly být, 

nakonec čtenář najde, ale působí chaoticky.  Jsou uvedeny metody výzkumu, metoda měření, 

charakteristika výzkumného souboru, charakteristika cvičebního programu, podmínky 

výzkumu. Informace se občas opakují, čtenář je nenalézá tam, kde by měly logicky být.  

 

V metodice je mezi výzkumnými metodami uveden experiment. Je důležité si uvědomit, že se 

jednalo o experimentální výzkum, to je správné, ovšem, je třeba upřesnit, že se jednalo o 

quasiexperiment se záměrně vybranou skupinou probandů. Pouhé udělení informovaného 

souhlasu rodičů k testování neznamená, že jde o náhodný výběr, jak je uváděno v práci. 

 



Také není zcela jasné, kolik dětí se vlastně samotného výzkumu zúčastnilo, bylo  otestováno 

60 dětí, z nich vybrána skupina 7 dětí, které měly nejhorší vstupní výsledek (tím se 

z experimentu stává quasiexperiment, jelikož došlo k cílenému výběru skupiny pro 

intervenci). Nejedná se o uváděný náhodný výběr, ale o cílený výběr probandů (na základě 

nejhorších výsledků testu). Po vstupním vyšetření bylo tedy vybráno 7 dětí, které byly 

zařazeny do intervence, tedy skupina experimentální a autorka dále uvádí, že 7 dětí tvořilo 

skupinu kontrolní. Není uvedeno, jaké děti byly do kontrolní skupiny vybrány. Tuto informaci 

nakonec nalézám, prakticky zcela náhodně, při prostudování tabulky č.  3 ve výsledkové části.  

Zde je u některých dětí uvedena zkratka KS, kterou jsem vyluštila jako kontrolní skupina, 

nikde mimo tabulku však žádný údaj o této kontrolní skupině není. Není ani jasné, jak byly 

vybírány děti do kontrolní skupiny (dle jakého klíče). Nakonec jednu zmínku nalézám až 

v kapitole 5.3.5  

 

Je důležité si uvědomit, že vybrané děti, které byly podrobeny intervenci, se při závěrečném 

hodnocení (výstupním) těžko porovnávají s kontrolní skupinou, která není stejná, neměla 

stejné vstupní parametry. Myslím, že je porovnání problematické. Důležitý pilíř této 

výzkumné části je zjištění účinnosti intervenčního cvičení u dětí s VDT  a ne porovnání s 

kontrolní skupinou, jejíž vstupní hodnoty byly jiné, resp. lepší než u skupiny experimentální. 

 

Cvičební jednotka je popsána velmi podrobně stejně tak i podmínky pro cvičení, zásady, 

nálada, atmosféra, vše je detailně uvedeno. To je v pořádku. Na druhou stranu opět zde 

shledávám určitý chaos, u kapitoly cvičební jednotka bych očekávala údaj o délce trvání či 

četnosti cvičební jednotky. To jsem nalezla v kapitole Charakteristika výzkumného souboru. 

 

Cvičební jednotka se mi líbí, oceňuji motivační prvky pro cvičení s dětmi, které jsou voleny, 

dle mého názoru, výborně a vhodně i vzhledem k předškolnímu věku. 

 

 

Výsledky 
Kapitola výsledky jakoby volně navazovala na kapitolu cvičební jednotka, je vhodné tuto 

kapitolu oddělit na novou stranu, i z důvodu pro lepší orientaci v práci.  

Výsledky jsou vyjádřeny  pomocí tabulek a přehledných grafů, doplněné komentáři. Graf č. 8 

mi připadá nejasný. 

 

 

Diskuse 

V diskusi autorka vysvětluje, proč zvolila Matthiasův test, poté uvádí celkové vstupní měření 

60 dětí a porovnává jejich držení těla s výsledky výzkumu  SZÚ, což je zajímavé, i když to 

nebylo cílem práce. 

Shrnuje cíl práce, zamýšlí se nad limity a nedostatky výzkumu a také nad úskalím práce 

s malými dětmi v oblasti zdravotního cvičení. Věnuje se a rozebírá výsledky práce, hodnotí je, 

také porovnává s kontrolní skupinou, což je z mého pohledu těžko provnatelné (viz výše).  

Dále se v diskusi vyjadřuje ke stanoveným hypotézám, které zdůvodňuje a potvrzuje. Vychází 

z výsledků studií, které zde však nejsou uvedeny konkrétně. Také nenalézám konkrétně 

odpovědi na položené výzkumné otázky. Z textu sice vyplývají, nicméně určitě je výhodou 

konkrétní odpověď na konkrétní otázku. Chybí konfrontace a diskuse  výsledků práce 

s dalšími autory. To je škoda. 

 

Bylo by vhodné uvést, že výsledky nelze zobecnit a proč.  

 



 

Závěr 

Závěr obsahuje shrnutí výsledků práce, což je už obsaženo v diskusi. Dále se vyjadřuje 

k obecnému přínosu své práce a k tomu, co jí osobně práce přinesla.  

 

 

 

2. Další připomínky: 

 

Práce prošla kontrolou na plagiátorství. Je ukazována vysoká shoda, avšak po konzultaci 

s vedoucí práce (vznikla chyba při zadávání práce) nebyla shledána jako plagiát. 

 

 

 

3. Otázky k obhajobě: 

 

 

 V práci (s. 36) uvádíte definici skoliózy dle Čermáka a kol. (2008) jako vadu 

vychýlení páteře ve frontální rovině. Domnívám se, že to není dostatečná 

charakteristika skoliózy. Myslíte, že se jedná pouze o vychýlení ve frontální rovině? 

Vnímáte rozdílně skoliotické držení a skoliózu? 

 Na s. 41 uvádíte mezi náčiní pro kompenzační cvičení fitball, overball a  theraband - 

dle Bursové (2006). Určitě se v současné době využívá mnoho dalších zajímavých 

pomůcek, které byste mohla využít při cvičení s dětmi.  Které byste doporučila? Nebo 

se kterými máte zkušenost? 

 Na s. 42 uvádíte, že mezi nádechové svaly patří šikmé svaly, jaké to konkrétně jsou? 

 Na s. 45 jsou uvedeny obecné zásady pro tvorbu kompenzačního programu dle 

Bursové (2006) kde píšete,  že je důležité zaměřit se na uvolnění velkých svalových 

skupin. Co si pod tím představujete? Uvolňují se většinou kloubní struktury. 

 V diskusi uvádíte důvody Vašich hypotéz, což je výborné, zajímalo by mě, z jakých 

konkrétních studií (uvádíte, že vycházíte z podobných studií) jste vycházela? U H1 a 

H3?  

 

 

Závěr hodnocení:  Předkládaná práce přes uvedené připomínky splňuje požadavky, kladené 

na tento typ závěrečné práce.  Práce je smysluplná a téma je velmi aktuální. Navrhuji ji 

k obhajobě. 

      14.1. 2021,  Praha               Mgr. Pavlína Nováková, Ph.D   

datum a místo 

vyhotovení posudku 
  

podpis oponenta 

diplomové práce 
  

  

 

 

 

 


