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Téma moderní gymnastické formy je v současné době velice aktuální. Diplomová práce 
obsahuje jejich analýzu, přesně je charakterizuje a uvádí dostupnost těchto forem nejen na 
školách, ale i v pražských fitcentrech. 

Autorka absolvovala kurz MGF (pro učitele ZŠ/SŠ), který pořádá naše KTV a 
zkoumala, jaký má přínos pro praxi. 

Diplomová práce je prací teoreticko-výzkumnou, čítá 115 stran včetně příloh, bylo 
pracováno se 30 tituly odborných textů. Má jasně stanovený cíl a dílčí cíle práce. 

V teoretické části diplomantka, mimo jiné, charakterizuje 54 druhů MGF a uvádí 
možnosti, kde se s nimi můžeme seznámit. Uvádí přesnou charakteristiku cvičební jednotky 
aerobiku pro jednotlivé věkové kategorie ( délku lekce, hudbu, zásady vedení atd.). 

V práci je použito celkem 6 metod, pro část výzkumnou diplomantka použila tyto -
metodu shromažďování materiálů, výběru testovaného souboru, dotazníků, hospitačního 
záznamu a hospitace, metodu zpracování dat. Vytvořila dva typy nestandardizovaných 
dotazníků, pro absolventy kurzu MGF (41)a pro učitele ZŠ/SŠ (31). Oslovila celkem 25 škol 

Dále provedla hospitace 11 učitelů pražských škol a pro ně si vytvořila hospitační 
záznam. Jasně formulovala úkoly a cíle výzkumu a stanovisko k nim vyjádřila v diskusi. 
Výsledky výzkumu jsou zpracovány na vysoké úrovni, je získán přehled o současném 
využívání MGF v praxi, a to jak na pražských školách, tak ve fitcentrech. 

Práce je i dokladem toho, zda kurz pořádaný naší katedrou má své opodstatnění a je-li 
přínosem pro učitele všech typů škol, má tedy značný přínos pro praxi. 

Formálně práce splňuje všechny základní požadavky práce diplomové, a proto ji 
doporučuji к obhajobě. 

Hodnocení práce 

Otázky: 1. Které z forem MGF preferujete osobně v praxi nejvíce? 
2.Vidíte budoucnost těchto forem ve školní tělesné výchově? A proč? 

V Praze dne 4. května 2006 podpis: 
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/ 


