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Téma zdravotní tělesné výchovy na ZŠ je v dnešní době značně problematické, 
protože se ze škol tato výchova úplně vytrácí. Jen ojediněle zapojují učitelé nové trendy z této 
oblasti do tělesné výchovy. 

Diplomová práce je prací teoreticko - výzkumnou s cílem seznámit nás s využíváním 
tělocvičného náčiní v hodinách TV. Práce je v rozsahu 80 stran a diplomantka pracovala s 35 
tituly odborných textů. 

Cíl a problém práce bych nezahrnovala do úvodu, ale uvedla je do samostatné kapitoly 
včetně klíčových slov vztahujících se к diplomové práci. Označení kapitol by nemělo být na 
předcházející straně, jestliže její obsah je až na straně následující (strana 38). Diplomatka 
správně uvádí zásady vedení cvičební jednotky, avšak v hodině zdravotní tělesné výchovy ještě 
postrádám pravidelné měření TF v jejím průběhu (zvláště u oslabení kardiovaskulárního). 

Ve výzkumné části práce využívá dotazníku, není však uvedeno, že jde o nestan-
dardizovaný dotazník. Diplomantka v rámci výzkumného úkolu oslovila dotazníkem 9 škol. 
Vyplněných dotazníků se vrátilo celkem 7. Nabízí se tedy otázka, zda by výzkumný vzorek 
neměl být větší. 

Za problematické považuji, že se ani na jedné z vybraných škol nevyučuje zdravotní 
tělesná výchova. Diplomová práce se přitom tohoto tématu týká. Dále bych doporučovala 
nesoustředit se pouze na region Benátky nad Jizerou. Veškeré výsledky výzkumu se týkají 
tělocvičného náčiní, avšak používaného v hodinách běžné tělesné výchovy, nikoliv zdravotní 
tělesné výchovy. Zásobník cviků sestavený podle druhu náčiní a podle typu oslabení je 
kvalitní, dobře využitelný v praxi, patří však spíše do příloh. 

Práce obsahuje přehledný výčet jednotlivých druhů oslabení. Autorka velmi správně 
uvádí charakteristiku, význam a vývoj tělocvičného náčiní a dokládá vše kvalitní 
fotodokumentací. 

Formulace cíle a hypotéz pro výzkumnou část je jasná a srozumitelná, stanovisko 
к hypotézám je uvedeno v diskusi. Formálně práce splňuje všechny základní požadavky, má 
však drobné stylistické a interpunkční chyby. Jazyková úroveň je celkově dobrá. 

Vzhledem к celkově dobré úrovni doporučuji diplomovou práci к obhajobě. 

Hodnocení práce: / I t C t U A y i ] ^ / ^ C o ü c 

Otázky: 1. Uveďte, s kterými druhy oslabení jste se setkala v praxi ? 
2. Který druh oslabení se nejčastěji vyskytoval ve Vámi vybraných školách ? 
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