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Obsah zvoleného tématu je poměrně široký, ale především vysoce pragmatický. 
Studentka přistoupila k jeho zpracování v celé jeho šíři, velice svědomitě a odpovědně. 

Při shromažďování materiálů a při studiu literatury prokázala trpělivost a důkladnost, 
což dokládá i pestrost uvedených informačních zdrojů. Nové poznatky pravidelně 
konzultovala s vedoucí práce. 

Pro zpracování tématu zvolila autorka teoreticko-výzkumný (praktický) přístup, 
přičemž obě části jsou vyvážené. Teoretická část je logickým podkladem pro následný 
výzkum. Autorce se podařilo systematizovat shromážděné informace a vytvořit přehledný a 
aktuální přehled náčiní použitelný ve zdravotní tělesné výchově, v souvislosti s nejčastěji se 
vyskytujícími diagnózami u dětí školního věku. 

Pro výzkum v oblasti daného tématu zvolila studentka logicky region místa bydliště -
Benátek nad Jizerou. Cíl a úkoly práce stanovila po pečlivé úvaze jednoduše a účelně. 
Zvolené metody naprosto odpovídají cíli práce. Pečlivostí při jejich aplikaci a důsledností při 
práci v „terénu" nejen nasbírala potřebná data, ale získala i spoustu praktických zkušeností, 
které se jí podařilo zúročit v zásobníku cviků. V průběhu výzkumu diplomantka pravidelně 
konzultovala způsob jeho realizace a vhodnost či nevhodnost použitých prostředků (např. 
konkretizaci cvičební jednotky). 

Pro ilustraci využití náčiní v hlavní části hodiny ZTV studentka přikládá kvalitní 
fotodokumentaci a rozhodla se předložit videokazetu dokumentující průběh práce s dětmi. 

V průběhu zpracování práce autorka respektovala připomínky vedoucí práce a 
konzultovala i s odbornou veřejností. V závěrech výzkumné práce je zodpovězeno a 
zdůvodněno splnění stanovených cílů, hypotézy jsou jednotlivě komentovány v Diskusi. 
Poněkud zvláštní je rozhodnutí studentky zařadit zásobník cviků mezi Diskusi a Závěr. 

Práci doporučuji к obhajobě. 

Otázky к obhajobě: 1 ) Jakým způsobem hodláte využít zásobník cvičení? 
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