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Zabývat  se  zdravotními  aspekty  tělesných  cvičení  je  nezbytné,  tedy  i  přístup 
k populárním cvičením pro veřejnost z tohoto hlediska je jistě chvályhodný.

Autorka pojala svoji práci teoreticko – prakticky. V tomto ohledu je struktura práce 
vyvážená.  Na  začátku  práce  postrádám  anotaci.  Teoretická  část  obsahuje  nejdůležitější 
relevantní poznatky a nabízí i porovnání různých zdrojů. 

Vyskytují se zde však určité nepřesnosti. Pojmy jako  aerobik, aerobní trénink  nebo 
aerobní cvičení jsou občas používány jako synonyma, překlepy mění jména autorů lit. zdrojů 
(Zdena x Zlata Wálová, Velínksá). 

Některé kapitoly se omezují jen na přepis informačních upoutávek z webových stránek 
(2.2) nebo jsou slovníčkem odborných termínů (4.1 – patří případně do přílohy). V kapitole 
4.2 str. 19 uvádí svá doporučení ohledně sporttestrů – formulací patří spíše do Diskuse, stejně 
jako vyjádření v kapitole 5.5 str. 32. Definice hudební fráze (4.4 str. 21) je nepřesná, platí jen 
pro aerobik. 

V kapitole 4.6 postrádám účinky aerobního cvičení na další tělní systémy (nervový, 
trávicí, lymfatický, reprodukční, na smyslové orgány) a to nejen ve smyslu pozitivním, ale i 
negativním.  Na rozdíl od tvrzení o „zhuštění“ kloubní tkáně veškeré výzkumy dokazují, že 
cvičení vytrvalostního charakteru, mezi které aerobik patří, přispívají k „řídnutí“ kostí. 

Při hodnocení držení těla (5.1) by autorka měla čerpat ze současných zdrojů nikoliv 
z publikace  z roku  1985,  obzvlášť  když  se  autorka  vyjadřuje  ne  příliš  lichotivě  k jedné 
cvičební lekci („Odpovídalo to cvičení před dvaceti lety“ - str. 45). 

Popis dýchání (5.2) je nepřesný – uvedený způsob platí jen pro určité svalové skupiny, 
části těla, ev. diagnózy. U kapitol 5.3.1, 5.4.1 a 5.4.3 chybí jejich obsah.

U praktické části, před formulací hypotéz, postrádám formulaci problému. Ze samotné 
formulace  hypotéz  není  zcela  jasné,  zda  se  u  uvedení  procent  jedná  o  minimální  nebo 
maximální hodnoty (méně než x více než?). U hypotézy č.1 buď nerozumím formulaci nebo 
autorka zaměnila aerobní za anaerobní.

Přestože autorka použila pro výzkum jen jednu metodu – pozorování - zpracovala tuto 
část poměrně přehledně a podrobně. Ve zpracování záznamů se vyskytují některé nepřesnosti: 
např.  u  první  lekce  str.  (35 a  36)  podle tabulky „cool  down“ proběhlo,  podle  komentáře 
nikoliv.

Úvahu nad problémy bych doporučovala přesunout ze Závěrů do Diskuse. Celkové 
hodnocení výsledků a závěry jsou formulovány srozumitelně.

Po formální stránce práce splňuje většinu požadavků kladených na bakalářskou práci. 
A přes výše uvedené připomínky ji doporučuji k obhajobě. 
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