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Studentka se v této práci zabývá aktuální problematikou posilování dětí na 1. st. ZŠ. 
Provedla výzkum na třech ZŠ, který byl rozdělen do dvou částí. V první části sledovala výuku 
učitelů metodou pozorování s následným zápisem. Ve druhé části byly ředitelům a učitelům 
rozdány dotazníky a na závěr bylo provedeno srovnání výsledků pozorování a vyplněných 
dotazníků. Výsledky zpracovala formou popisu a přehledných tabulek a udělala jejich 
procentuální vyhodnocení. 

Z práce není jasné, proč byly dotazníky rozdány ředitelům škol, kteří nemusí mít aprobaci 
tělesná výchova. 

Dále mám výhrady k formulaci otázek v dotazníku, neboť příliš připomínají zkušební test. 
Stanovení deseti hypotéz se mi jeví jako příliš mnoho a každá hypotéza je uvedena jiným 

způsobem. Hypotéza č.l nedává smysl a hypotéza č.8 je časově příliš náročná. 
Tabulka na str.26 obsahuje české názvy svalů, ale jejich funkce je popisována latinskými 

výrazy. 
V popisu svalových skupin na str.15 není jasné o jaké svalové skupiny se jedná. Zřejmě 

jde o dvojí název pro stejnou svalovou skupinu. 
Klady práce vidím v tom, že j sou zde správně uváděny pohybové schopnosti a je zde velmi 

dobře používáno názvosloví tělesných cvičení, ve kterém se vyskytují jen drobné nepřesnosti. 
Dále jsou zde vhodně uvedeny metody posilování s výčtem těch metod,které nejsou 

vhodné pro posilování žáků na 1.st.ZŠ. 
Velmi dobře jsou rovněž zpracovány přílohy č.1-8, zaměřené na posilování a protahování 

jednotlivých svalů a svalových skupin. 
Po formální stránce je práce na dobré úrovni s malým množstvím drobných chyb v textu. 
Práce je dobře využitelná pro zlepšení práce učitelů v oblasti posilování na 1.st.ZŠ a dále 

pak pro všechny, kteří se zabývají tělesnou výchovou mládeže. 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení velmi dobře. 

Otázky k obhajobě: 

1. Která cvičení má obsahovat správné rozcvičení? 
2.Co si představujete pod pojmem pravidelnost cvičení a jak to souvisí s pojmem 
superkompenzace? 
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