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     Somatický růst a vývoj je ukazatelem zdravotního stavu jedince i populace, odráží sociální 

a ekonomické aspekty společnosti a v neposlední řadě je geneticky determinován. Míra vlivu 

životního prostředí se odráží v kvalitě faktorů geografických, sociálně ekonomických a 

v kvalitě životního způsobu jedince včetně úrovně pohybové aktivity a nutričních zvyklostí. 

     Optimální propojení všech těchto faktorů se odráží v růstu a vývoji jedince a jedním 

z prvních mezníků, které nám umožňují zhodnotit dosavadní úroveň vývoje, je období první 

proměny postavy , vážící se časově na šesti a sedmileté dítě a vyúsťující se všemi 

komponentami v tzv. školní zralost dítěte. Proto si autorka kladla za cíl provést 

antropometrické šetření právě v těchto věkových kategoriích,  doplnit je o zjišťování úrovně 

školní zralosti  ve spojení s rozvojem jemné motoriky ruky a informace o věku a vzdělání  

rodičů 

. Celkem bylo vyšetřeno ve věku 6 - 7 let 188 dětí navštěvujících první třídy v ZŠ v Praze a 

regionu Strakonice. Získaná data jsou porovnávána s českými standardy (Bláha 1986,  

 CAV 2001),  dále jsou zjišťovány intersexuální  a regionální rozdíly u vyšetřených souborů.  

     Na tomto místě je třeba ocenit práci, kterou autorka měla se sběrem podkladů při měření 

vybraných dětí  pro uvedenou práci,  Všichni, kteří se zabýváme fyzickou antropologii, víme , 

že v současnosti získání probandů, technika a náročnost měřeni jsou obtížné. Když se k tomu 

přidá nevstřícná spolupráce a neochota  ze strany rodičů,  vše se potom odrazí v nižším 

zastoupení dětí ve sledovaném souboru. Tento jev se odrazil i v této diplomové práci, kdy 

polovina oslovených rodičů nedovolila provádět měření na jejich dětech. 

Shromážděný materiál je proto velmi  cenný a jeho získání v současných podmínkách je nutné 

pozitivně ohodnotit. 

     U získaného souboru chlapců a dívek bylo u každého školáka naměřeno 15 somatometrických 

charakteristik, z délkových údajů výpočetena proporcionalita horní končetiny a vypočteny 4 

indexy tělesné stavby. 

Zpracování dat splňuje metodologické požadavky použitím vybraných statistických metod 

kladených na tento typ práce. 

     Členění spisu odpovídá uveřejněným požadavkům katedry.. Textová část práce obsahuje 

58 stran vlastního zpracování a 48 stran příloh. Uváděné hodnoty jsou zpracovány jak 

tabulkově tak graficky. Výsledková část přináší řadu zajímavých zjištění, především 



v komparaci se stejně starým souborem dětí ze strakonicka a ukazuje na  regionální rozdíly 

v tělesné stavbě i motorické obratnosti srovnávaných souborů. Zjištěné výsledky jsou 

přehledně utříděny a prezentovány jak v tabulkové tak i grafické podobě.  

Vyjadřování autorky práce je kultivované s dobrou dikcí. Diplomantka přistupovala 

k zadanému tématu velmi zodpovědně a pečlivě se připravila nejen na teoretickou část práce, 

ale hlavně si jako studentka učitelského studia osvojila metodologické postupy 

somatometrického měření, které perfektně zvládla při sběru materiálu. 

 Závěr diplomové práce jednoznačně dokládá splnění vytyčených cílů práce. 

      Diplomovou práci hodnotím jako zdařilou a časově náročnou. Jedná se o práci 

diplomantky dvouoborového  učitelského studia Bi-Ma, u které musím nutně vyzdvihnout 

jakým způsobem autorka zvládla sběr údajů, zvláště osvojení metodiky měření, provedení  

testů jemné motoriky, obsáhlé statistické zpracování  a pečlivé vyhodnocení získaných údajů. 

Práce by při větším početním zastoupením sledovaného souboru, což není vinnou autorky, 

mohla přinést zamyšlení nad tělesnou stavbou, školní zralostí a psychomotorickou obratností 

dětí školního věku, u nichž nejen zralost psychická, ale i vyzrálost motoriky dává předpoklad 

k úspěšnému zvládnutí školní docházky.        

Autorka splnila zadané cíle, po formální stránce má velmi pěknou úroveň a svým obsahem i 

rozsahem zjišťované problematiky splňuje všechny požadavky na diplomovou práci. 

Doporučuji k obhajobě a navrhuji ohodnotit práci stupněm výborně. 

 

Na tomto místě bych ráda upozornila na jeden důležitý fakt, že studenti učitelské kombinace 

Bi – Ma měli podle studijních plánů na základě rozhodnutí garantů oboru,  za biologii               

( doc. Folk) a garantů z MFF ( doc. Odvárko) okreditovanou  diplomovou práci pouze 28 

kredity na rozdíl od ostatních učitelských kombinací ( Bi – Che a Bi – Ze) s 50 kredity. 

.Školitelé, u kterých studenti Bi-Ma  vypracovávali diplomovou  práci na odborných 

katedrách byli osobně upozorněni doc. Folkem, aby respektovali tuto skutečnost a rozsah 

práce byl úměrný jejímu kreditovému ohodnocení. Mohu zodpovědně prohlásit, že 

diplomantka tyto požadavky rozsahem i obsahem své diplomové práce překročila 
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