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     Diplomová práce Jitky Bukvičkové je jedna z mála diplomových prací zaměřených na taneční a 
pohybovou výchovu na prvním stupni ZŠ. Dle mého názoru je to navíc jedna z kvalifikačních prací, 
která má solidní teoretickou i výzkumnou část a která má také svůj praktický přínos pro školní 
praxi. Práci je třeba ocenit i z toho důvodu, že obor taneční a pohybové výchovy má stále ještě 
zásadní nedostatek sekundární literatury; práce by se mohla stát východiskem pro další zkoumání i 
další práce teoretického charakteru.
     V teoretické části je z hlediska cíle práce řečeno vše podstatné: diplomantka se zabývá tancem
jako specifickým druhem pohybu na hudbu, vzdělávacím předmětem TPV (neopomíjí začlenění 
TPV do RVP a obsah předmětu) a dvěma dle mého názoru velmi vhodně vybranými kategoriemi 
pro pozdější kvalitativní šetření: improvizací a tvořivostí. 
     Jádrem praktické části práce je kvalitativní výzkum založený na zúčastněném pozorování se 
zaměřením na výše zmíněné (improvizace a tvořivost) a vyhodnocení získaných dat. Jitka se 
kvalitativního výzkumu zhostila s poctivostí a nebývalým zaujetím (jasně vymezený předmět a cíl 
zkoumání, dobře formulované hypotézy, snaha o nadhled).
     Svůj aktivní vztah k tanci a pohybu, avšak i zkušenosti z výukové praxe taneční a pohybové 
výchovy diplomantka v práci rovněž bohatě zhodnotila a domnívám se, že se pozitivně odrazily na 
kvalitě práce jako celku. 
     Pro účely obhajoby doporučuji Jitce shrnout nejzajímavější zjištění (viz např. s. 78 - 82 DP), 
avšak např. i vlastní zkušenosti z metody kvalitativního výzkumu v oboru TPV. Pro diskusní část 
obhajoby navrhuji Jitce krátké (znovu)zamyšlení nad významem přirozeného pohybu ve výchově 
na 1. stupni základní školy i v životě každého člověka. 
     Práci Jitky Bukvičkové hodnotím jako výbornou, doporučuji ji k obhajobě. Přeji Jitce mnoho 
úspěchů v dalším odborném i osobním růstu.

V Praze dne 27. srpna 2012                                     PhDr. Ondřej Hník, Ph.D.




