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Obsah práce: Práce je členěna do teoretické a praktické části, v teoretické části práce autorka 

rozebírá pohybový systém a složení těla, dále je věnována pozornost předškolnímu věku a 

jeho specifikům, velká část je věnována posturální stabilitě a odchylkám v držení těla a též 

jejich diagnostice. Závěrečná část teoretické části je poté věnována prevenci pohybových 

poruch včetně možností korekce.  

V praktické části je popsán výzkumný vzorek, charakteristika cvičebního programu, 

jednotlivé cvičební lekce jsou uvedeny v přílohách. 

Hodnocení: Diplomantka Bc. Veronika Tymichová zpracovala toto velmi aktuální, důležité a 

zároveň nelehké téma zodpovědně, teoretická část je zpracována přehledně a obsahuje 

množství zajímavých, nevšedních informací a literárních zdrojů převážně z období po r. 2000. 

Z textu je znát autorky zájem a přehled o daném tématu. Jako velmi pozitivní vnímám 

moderní a komplexní pohled na práci s předškolními dětmi v oblasti pohybu a prevence 

pohybových poruch. V textu je kladen důraz na potřebu pohybové aktivity a přirozeného 

rozvoje dětí v předškolním věku, kdy právě toto období může být kritické pro vznik 

pohybových poruch.  

V praktické části autorka zpracovává poměrně hojný vzorek 60 dětí, u kterých byl proveden 

Mathiasův test. Jeho vyhodnocení a následně bodové ohodnocení včetně vložených poznámek 

je uvedeno ve formě přehledné tabulky. Jako pozitivní vnímám preciznost zapracování 

každého jednotlivce i při takovém počtu dětí. Do intervenčního programu bylo následně 

vybráno sedm dětí vykazujících nejtěžší odchylky. Zde opět kladně hodnotím průběh 

intervence, která probíhala nejen v rámci vyhrazených hodin v mateřské škole, ale následně 

byly předány informace o cvičení rodičům, kteří s dětmi prováděli cvičení i doma. Zapojení 

rodičů do procesu vnímám jako velmi důležitý krok pro změnu v přístupu k prevenci 

pohybových poruch. Chválím též charakter cvičebních jednotek, který byl adekvátně 

přizpůsoben věku dětí, byl kladen důraz na všestranný rozvoj, herní princip a nejednalo se 

pouze o klasický přístup – zkrácené protáhnout, oslabené posílit. Jako motivace pro děti byl 

ke každé jednotce přidán zábavný napodobivý příběh.  

Diplomovou práci celkově hodnotím jako přínosnou s možným přesahem do dalších oblastí 

pro předškolní vzdělávání.  

Provedená kontrola podobnosti práce je 31% 

 



 

Dotazy k obhajobě: 

1)  Domníváte se, že je v mateřských školách věnována dostatečná pozornost zdravému 

pohybovému rozvoji, diagnostice a práci s pohybovými poruchami? Případně, jakým 

způsobem byste doporučila postupovat pro zlepšení současného stavu? 

 

2) V práci je pro diagnostiku pohybových poruch využit Mathiasův test, jaké další testy 

lze využít tak, aby byly realizovatelné v běžných podmínkách mateřských škol? 

 

Závěr: 

Autorka Bc. Veronika Tymichová svou práci zpracovala samostatně. Práce splňuje požadavky 

na diplomovou práci kladené, a proto ji doporučuji k obhajobě.  

 

V Praze, 14. 1. 2022         Mgr. Markéta Křivánková 


