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Bakalářská práce je zpracována na 38 stránkách s nadměrnými okraji, což sotva splňuje požadovaný 

rozsah bakalářské práce. Některé stránky jsou psány větším písmem než ostatní (např. str. 7 na rozdíl 

od str. 8). Prohlášení studenta o samostatném zpracování práce zmiňuje diplomovou a ne 

bakalářskou práci. 

Teoretická část práce (23 stran) se zabývá obezitou a specifikou staršího školního věku.  Důležitosti 

pohybu (viz název bakalářské práce) jako prevence obezity je věnována kapitola 2. 3. 4. 1 „Pohyb jako 

prevence“ na 14 řádcích. Specifika vodního prostředí, resp. pohybových aktivit ve vodě je na 3 

stránkách. Některé kapitoly jsou zbytečně podrobně členěny – např. kap. 2. 1. 2 Diagnostika obezity 

je v rozsahu tří řádků a navíc se o diagnostiku vůbec nejedná. 

Cíl práce „sestavení optimálních pohybových jednotek ve vodním prostředí pro obézní děti a ověření 

jejich účinnosti“  se nachází na str. 24. Můžeme tedy mluvit o odchýlení od tématu. V práci nejsou 

žádné hypotézy. Kapitola 4. 1. 2 Popis výzkumných technik a metod hovoří o dotazníku. Kapitola 4. 2 

Průběh experimentu mluví o testování technické a fyzické zdatnosti svěřenců ve vztahu k plaveckým 

dovednostem a zjištění celkového vztahu k vodnímu prostředí s použitím metod diskuze a 

pozorování. Nikde v další části práce nenajdeme zmínku o jakémkoliv testování, o diskuzi s kýmkoliv a 

pozorování čehokoliv. Ve výzkumné části chybí i zdůvodnění použití statistických metod. 

Kapitola 5 Výsledky a diskuze se skládá s kapitoly 5. 1 Hodnocení vztahu dětí k vyučovacím jednotkám 

a vychází z dotazníku (příloha č. 2). Přestože se jedná o výzkum uskutečněný v lázních, tak se 

v dotazníku vyskytují termíny spolužák, učitel, škola a třída. Obrázek č. 1 (str. 30) je ve skutečnosti 

grafem, navíc mírně zavádějícím, protože je vyhodnocení dotazníku uvedeno v procentech a navíc 

v dalších nespecifikovaných jednotkách. Nevím, jak student přišel na tvrzení, že aerobní a kondiční 

cvičení vnímali děti jako vyčerpávající, když v dotazníku je otázka „Podpořila hodina rozvoj tvé 

kondice?“. Kapitola 5. 2 Hodnocení úbytku tukové tkáně se skládá ze dvou tabulek a obsahuje jen 

jednu větu, která by se dala považovat za diskuzi. 

Cíl práce se v závěrech tváří jako splněný, ale ve skutečnosti tomu tak není. Tři plavecké jednotky jsou 

popsány v přílohách 5 a 6 (děti měly absolvovat deset hodin).  Popis plaveckých jednotek je velmi 

povrchní a chvílemi nesrozumitelný (10 minut trvala hra na rybáře a rybky, po 20 minutách pobytu ve 

vodě následovalo protažení celého těla na suchu, dynamické aerobní cvičení s uplatněním naučených 

poloh z minulé hodiny – což byla splývavá poloha na zádech a prsou, hvězdice atd.). Ověření 

účinnosti správnosti sestavení pohybových jednotek jen podle toho, zda se dětem líbily a zda zhubly, 

je málo. 



Z výše uvedených důvodů vyplývá, že práci nebyla věnována patřičná pozornost a dostatečný čas. 

 

Práci nedoporučuji k obhajobě. 
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