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Diplomantka snad odvádí záslužnou práci jako lektorka, avšak logika a úroveň diplomové práce je 
špatná.
Teoretická část na 20 stránkách (s.11 - 31) téměř doslova opisuje necitované práce, nebo citované 
pouze v úvodu (např. na str. 14, na str. 21, 25),  kdy je vždy uveden autor členění a v dalších 
odstavcích a stránkách již citace nejsou, ačkoliv text je téměř opsán, což je nepřípustné.
Zcela bez vztahu k tématu jsou zde tedy opsány vyučovací metody, motorické učení aj. Také části, 
které by měly být východiskem pro tvorbu cvičebního programu - metodiky - tento požadavek 
propojení nenaplňují: samostatné kap. Tělesný vývoj (necelá stránka), 5 řádků (!) je věnováno 
kapitole (!) Pohybový vývoj, necelých 8ř. kapitole Psychický vývoj (!) na stránkách 30 - 31. 
Mezitím i tvrzení, že  "mozek funguje pravidelně..." str. 30. 
Na tyto "kapitoly navazuje  ještě půl stránky kap. 3.9 Didaktické styly (proč? ) a ihned následují 
Hypotézy, bez logiky propojení, bez návaznosti a východisek, které by právě teoretická část měla 
poskytnout pro jejich formulování.
V kap. Popis zkoumaného souboru (s. 33) uvádí, že oslovila několik lektorek a několik desítek 
dětí.... a charakterizuje klub Hazard. V kap. 5.3 Organizace práce se dozvíme, že dětí bylo 44, 
lektorky 3 a 37 rodičů, kteří zodpověděli několik anketních otázek (s.35). Neznáme věk 
dotazovaných dětí. nedozvíme se mnoho o organizaci programu a dotazování.
Kap. Metodou práce je dotazování.
Dotazníky v příloze však mají zcela jinou podobu, než která je pak zpracována ve výsledkové části. 
Dokonce některé otázky mohly přinést i konkrétní zajímavé informace - proč nebyly zpracovány?
Kap 5.4 Návrh metodiky pro výuku... obsahuje také podkapitolku  (4 řádky) s názvem Analýza 
současného stavu. Taková analýza by samozřejmě byla na místě, byla by dokonce nutná, její místo 
by mělo být v teoretické části a bylo by druhým východiskem pro vytvoření programu. ovšem 
musela by to být opravdu analýza stavu a měly by být uvedeny nějaké obecné zásady tvorby vlastní 
"metodiky".  Zde je návrh zásad metodiky jednoduchý a povrchní a také následně v popisu 
programu v příloze nejde o metodiku.
Výsledková část se jmenuje 5.5 Zhodnocení návrhu metodiky (s. 3), ačkoliv se domnívám, že o 
zhodnocení vlastně nejde. Děti ani rodiče o nějakém programu zřejmě nevěděli, nebo to není z textu 
nijak patrné. Tři lektorky snad (!) dostaly písemný program (?) a mohly se tedy k němu vyjádřit. 
Plnily jej opravdu ? Nevíme. 
Takže jsou zde prezentovány odpovědi na jednoduché otázky a jsou vztahovány k "hypotézám".
Diplomantka nekomentuje ani jedinou zajímavou věc - tedy mírný rozdíl mezi odpověďmi dětí a 
lektorek. Znovu není jasné, proč byly zpracovány pouze některé odpovědi přiloženého dotazníku.
Závěry shrnují uvedené. Nelze tvrdit, že program byl ověřen a zhodnocen.
Práce v příloze obsahuje popis 30 praktických lekcí - pouze názvy kroků.

Doporučení:
Práce je velmi slabá, pokud diplomantka dostatečně zodpoví otázky, je možné ji ohodnotit dobře.

Dotazy:
Co chápete pod pojmem metodika?
Co je důležité z hlediska vývoje daného (?) věku pro tvorbu programu?
Jak byla provedena realizace programu? Kdy, jak dlouho, kdo to vedl?
Kde jste použila motorické učení, didaktické styly a další metody z teoretické části? Kdy záměrně a 
proč?
Co považujete za zásadní pro metodiku tohoto druhu tance?
O čem svědčí jednotné odpovědi lektorek na to, že děti si nový cvik osvojily, že si jej pamatují, že 



je svaly nebolí ?
Jak byste skutečně zjistila, zda si děti pamatují krok z minulé lekce ? 
Kdybyste stejné otázky zadala jiné skupině dětí a jejich rodičů, z pohybového zájmového kroužku, 
jaké by asi byly výsledky?
Proč nebyly zpracovány další odpovědi z dotazníků.
Jak by bylo možné skutečně ověřit nějaký cvičební program - jeho přínos, účinnost a 
realizovatelnost? Jakým typem výzkumu? Popište jeho realizaci.
Jaký způsob řízení je typický pro tuto zájmovou aktivitu?
Jaké metodické problémy v nácviku vznikají? Jak je možné je řešit?
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