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Cílem práce (s.11) bylo zjistit úroveň držení těla předškolních dětí v regionu
Liberec (v charakteristice výzkumného souboru na s. 71 jsou ale uvedeny i dvě
školy pražské), ověřit souvislost mezi držením těla a svalovými dysbalancemi a
zvolit nejvhodnější kompenzační metody. Tyto cíle byly v celé práci důsledně
sledovány, kromě volby nejvhodnějších kompenzačních metod, které výzkumně
řešeny nebyly, tedy ani ověřena jejich vhodnost u předškolních dětí. Byly pouze
informativně uvedeny v teoretické části (kap. 6).
Vlastní struktura práce je klasická. Autorka řešila problém na 96 stranách
(plus přílohy), s využitím 87 v seznamu uvedených zdrojů (skutečně je
prostudovala?) Teoretická část je koncipována v přímém vztahu k řešenému
problému, opírá se o množství relevantních odkazů.
Hypotézy (s.63) jsou formulovány adekvátně, v cílech a úkolech se opět
objevuje neřešený problém nejvhodnějších kompenzačních metod. K výběru
testů, způsobu testování hypotéz a vyhodnocení výsledků nemám připomínky –
považuji je za pečlivé a dobře statisticky vyhodnocené. Zdá se však, že bylo
možno vzhledem k zaměření a způsobu řešení práce vytěžit více ze získávaných
výsledků - např. u H2, H3 a H4 zaměřit se nejen na závislosti držení
jednotlivých částí těla na svalových dysbalancích, ale i na četnost jejich výskytu
u testovaných dětí, či také srovnat výsledky mezi dětmi z regionu Liberce a
z Prahy.
Diskuse (s. 81) a Závěry (s.83) jsou formulovány věcně a uměřeně
k získaným výsledkům. Autorka by ale měla vysvětlit, jaké nulové hypotézy,
které zamítá, má na mysli - a tedy i jaké alternativní přijímá. Sama nulové
hypotézy nevyslovila, ani ve vztahu k výpočtu korelačního koeficientu se o nich
nezmínila.
Celkově i přes uvedené připomínky se jedná o práci kvalitní, dobře
postavenou i pečlivě a na dobré úrovni zpracovanou.
Doporučuji ji k obhajobě.
Otázky: 1) Jak autorka mínila v cílech zmíněnou volbu a ověření vhodnosti
kompenzačních metod?
2) Co ještě bylo event. možno z výsledků vytěžit (viz připomínka výše)?
3) Vyjádření k nulovým hypotézám v závěrech (viz výše).
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