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Diplomantka si zvolila sice zajímavé, ale velice rozsáhlé téma. V teoretické části se snaží 
postihnout moderní gymnastické formy, což sej í nedaří v plné šíři. Např. problematika 
použité hudby (jedna součást výzkumu) je vztažena jen к jejímu tempu, str. 18 - kap. 4. 4 
Vliv aerobiku na dětský organismus - obsahuje obecné zákonitosti, ale text se více orientován 
na mladší školní věk (ale výzkum se týká i středních škol). V teoretické části chybí kapitola, 
která by se věnovala osnovám, a tudíž i možnostem zastoupení MGF na školách. 
Kapitola 6. 1 Taneční MGF (od str. 31) se věnuje popisu různých druhů tanečních směrů 
aerobiku, nicméně se domnívám, že jazz dance, modern jazz, orientální břišní tanec apod. 
můžeme zařadit do estetických forem rytmické gymnastiky, ale nejsou moderními 
gymnastickými formami s převažujícím kondičním účinkem. Snad je to způsobeno tím, že v 
kapitole 4. Aerobik se sice mluví o aerobní zdatnosti, ale chybí její definice a fyziologický 
základ pohybové činnosti. Dále nevím, proč se diplomantka, nejen v této kapitole, zmiňuje i 
ve kterých komerčních zařízeních se příslušné formy učí. Není jasné, proč diplomantka 
použije základní rozdělení MGF (str. 30), přičemž pozdější dělení při definování jednotlivých 
forem je jiné. Stejně tak se jeví zvláštní zařazení kap. 7 Specifikace některých tělesných 
cvičení, která s předcházejícím textem nekoresponduje. Z předcházejícího vyplývá, že 
teoretická část nepůsobí komplexně. Snad je to způsobeno přílišným rozsahem tématu. 

Výzkumná část práce vychází z hypotéz (str. 52). Zde je trochu rozpor - v názvu práce se 
mluví i o mimoškolní tělesné výchově, přičemž žádná ze 6 hypotéz se této problematiky 
netýká. Výsledky jsou sice zajímavé, ale domnívám se, že je diplomantka nevyužila v 
dostatečné míře. Je patrné, že zvítězila kvantita nad kvalitou. Např. v textu nejsou nikde 
vysvětleny mantinely hodnocení - str. 61 - příklad hospitačního záznamu - cíl hodiny splněn 
jen z poloviny (malá zátěž) - jak to diplomantka zjistila? str. 81 - Výsledky hospitace - viz 
bod Připravená a dobře organizovaná hodina - co to je?. 

Diskuze je velice stručná, diplomantka konstatuje statistické výsledky bez vysvětlení. Diskuze 
není podložena výsledky všech odpovědí z dotazníků. Náznaky vysvětlení jsou až v kapitole 
Závěr. Domnívám se, že kdyby bylo užší pojetí tématu, výsledky by bylo možné i snadněji 
interpretovat. 

Práce vychází ze 30 literárních titulů, včetně 5 odkazů na internetové stránky. Chybí ovšem 
literatura některých školících center (IFAA, ČASPV, Sokol, ČSAE), která by se více věnovala 
problematice stavby choreografie a metodice výuky, která v teoretické části není zpracovaná, 
byť je součástí výzkumu. 

Práce je po formální stránce pěkná, ale za čárkou a tečkou je třeba dělat mezeru. 

Na práci je vidět velká a časově velice náročná práce diplomantky. Přes výše uvedené 
nedostatky doporučuji práci к obhajobě. 

Diplomantka by měla zodpovědět následující otázky: 



1. Podle jakých konkrétních kritérií jste hodnotila kvalitu výuky, např. připravená a dobře 
organizovaná hodina, vhodný metodický a didaktický postup? 

2. Nakolik byly odlišné hodiny (podle zkoumaných hledisek) MGF učitelů a učitelů, kteří 
absolvovali kurz MGF? 

Hodnocení: fi 

Praha 30. 4. 2006 PaedDr. Jana Hájková 


