
Katedra tělesné výchovy UK Pedf 
 

POSUDEK DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 
Autor diplomové práce: Bc. Alena Slípková  
 
Název práce:  ROZDÍL MEZI CHLAPCI A DÍVKAMI V POHYBOVÝCH AKTIVIT ÁCH  
                      V  PŘEDŠKOLNÍM VĚKU 
 
Studijní obor: Pedagogika předškolního věku  
Forma studia: kombinované studium    
 
Oponent práce:  Mgr. Zdeňka Engelthalerová 
 
 Téma ovlivnění pohybových aktivit dětí předškolního věku genderovými stereotypy 
shledávám velice zajímavým a časově dlouhodobě aktuálním. Obsah předložené práce je 
v souladu s jejím cílem. 
 Diplomantka vytvořila pomocí literární rešerše poměrně velkého počtu odborné 
literatury, i cizojazyčné,   přehled teoretických východisek úzce souvisejících s vybraným 
tématem práce.   Bibliografické citace a odkazy byly použity v souladu se schválenou normou 
pro vědeckou práci. 
 Hypotézy jsou formulovány jasně, stručně, srozumitelně a odpovídají řešenému 
problému a cíli předloženého materiálu. 
 K ověření hypotéz bylo použito dotazníkového šetření. Posloupnost práce vykazuje 
logické atributy, jako je například pilotní šetření, na jehož základě byl původní dotazník 
upraven. Z mého pohledu však došlo k ne zcela přesnému a vhodnému použití některých 
odborných termínů jako například při označení sportu „zimní bruslení“, a zjišťování 
ovládaných pohybových dovedností.  
 Při interpretaci výsledků dotazníkového šetření došlo k drobným nejasnostem. 
Například na otázku č.2 Navštěvuje Vaše dítě pohybový kroužek v MŠ  jsou v grafu č.3 
uvedeny tři výsledné  kategorie a to : 1. navštěvuje jeden kroužek PA, 2. navštěvuje jeden 
kroužek PA a 3. nenavštěvuje kroužek PA?  Statistické zpracování v podobě grafů je 
přehledné. Diskuse postihuje klíčové body práce. 
 V závěru práce chybí přínos a  východiska pro praxi.  Je také škoda, že konstatování 
v závěrečné části diskuse  o potřebě umožnit dětem v MŠ dostatek kvalitních PA postrádá 
propojení s tématem práce. 
 Po formální stránce je práce na odpovídající úrovni, i když se autorce nepovedlo 
vyhnout drobným překlepům.  
 Celkově lze práci  hodnotit jako zdařilou. 
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Otázky k obhajobě: 
1.  Jak byste popsala u dítěte předškolního věku ovládanou pohybovou dovednost tenis, golf, 
badminton, plavání a lyžování ?  
2.  Co to jsou proximální a distální podněty? 
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