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Rozsah práce: 

 

- předložená práce obsahuje 64 stran vlastního textu, 24 obrázků 5 tabulek a 4 přílohy  

- její rozsah je odpovídající požadavkům pro diplomovou práci 

 

 

Téma práce: 

 

- práce se zabývá tématikou tance ve spojení s aktuálním akcentem na „Taneční a 

pohybovou výchovou“, coby novým doplňujícím vzdělávacím oborem, který byl 

zapracován opatřením ministra školství do RVP ZV s účinností k 1. září 2010  

- obsahem práce je teoretické zpracování poznatků dané tématiky jako takové, dále  ve 

spojitosti s příslušnou věkovou kategorií, výchovou a vzděláváním a ve výzkumné 

části ověřování informovanosti veřejnosti o taneční a pohybové výchově a jejím vlivu 

na harmonický vývoj dítěte 1. stupně ZŠ 

 

Použitá literatura: 

 

- je aktuální, vztahující se k tématu 

- vysoký počet literárních a informačních zdroj -: celkem je uvedeno 79 odborných 

publikací a 20 elektronických zdrojů 

 

 

Formální stránka: 

 

- práce odpovídá požadavkům kladeným na diplomovou práci 

- struktura práce je členěna do 8 kapitol, jejichž poměr je vyvážený, výzkumná část 

přiměřená 

- po stránce jazykové, stylistické a gramatické je práce v souladu s požadavky 

s drobnými výhradami: zejména v opakovaně nesprávném používání zájmen 

(„dítě,…a vliv tance na něj“ – název kapitoly), 

- odborná terminologie s drobnými výhradami: „ pravá ruka upažit“! – příloha 4 

- tabulky a obrázky jsou ilustrativní součástí textu, příkladně označeny a sumarizovány 

v závěru, obrázky = grafy  

- práce je psána v 1. osobě jednotného čísla, ačkoli autorka přiznává asistenty a pomoc 

druhých 



 

- početný seznam literárních a informačních zdrojů postrádá bez očíslování přehlednost 

 

 

Obsahová stránka:  

 

- řešený problém a práce jsou v souladu s jejím názvem 

- teoretická část přímo souvisí s výzkumnou tématikou, nejvýznamnější částí pro 

praktické využití přináší kapitola 4.3 Taneční a pohybová výchova – nový obor v RVP 

ZV 

- konstatování autorky o scénickém tanci, coby výchozího druhu pro taneční a 

pohybovou výchovu je v úvodu práce překvapivé a nejednoznačně potvrzené  

- výzkumná část jasně definuje cíle práce, otázky a hypotézy, které komentuje a shrnuje 

v posledních dvou kapitolách 

- metodologie popisuje celkem 5 druhů výzkumných šetření, z nichž pozorovací metoda 

zahrnuje vágní kriteriální aspekt subjektivního hodnocení, který se projeví i při jeho 

vyhodnocování – v diskusi je tento fakt komentován 

- motorický test a dotazníkové šetření připravovala sama autorka, tedy bez výběru 

standardizovaných verzí 

- analýza dat je provedena přehledně, grafické zpracování na výborné úrovni 

- ověřování v praxi bylo prováděno pouze na populaci chlapců – střelecký kroužek 

 

 

Celkové hodnocení: 

 

- práce je zpracována v odpovídající formě a obsahu, cíle a úkoly byly splněny 

- hlavním přínosem diplomové práce je osvěta taneční tématiky a její přímé 

využitelnosti v pedagogické praxi  

-  

Doporučuji k obhajobě. 

 

 

Otázky vyžadující doplnění u obhajoby: 

 

 

Proč má taneční  a pohybová výchova speciální místo v RVP ZV? 

Proč neřadit tanec mezi pohybovou a sportovní aktivitu? 

 

 

 

 

 

V Praze 2. května 2011          Mgr. Gabriela Jahodová  


