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Práce je zaměřena na zajímavé vědecké téma. Teoretická část dává dobré podklady pro formulování
cílů a hypotéz, je zpracována komplexně a zahrnuje nové poznatky k tématu i z oboru terapie.
Autorka je seznámena s některými výzkumy u nás i v zahraničí.
Cíl je formulován jasně, čtyři hypotézy jsou konkrétní a podložené studiem.
Metodická část práce je velmi dobře a podrobně popsána, včetně zdůvodnění volby testů a
hodnocení. Popsána je metoda statistického zpracování, kde kromě běžného zpracování je pro
zjištění závislosti vhodně použita Pearsonova korelace.
Zásadním problémem tohoto tématu je validita hodnocení jako taková, tím spíše u předškolních
dětí. Autorka si je toho dobře vědoma a proto realizovala pilotáž, kde o pomoc požádala pracovnici
dlouho působící v tomto oboru. Pilotáž měla dva cíle - zácvik autorky a ověření vhodnosti testů a
úpravu jejich hodnocení. Již tato část práce má zásadní přínos.
Ve výzkumu použila sedm metod, z nichž některé mají ještě řadu podpoložek. Tyto testy realizovala
na dostatečném počtu dětí.
Výsledky, i když se vzhledem k metodám zdají málo rozsáhlé, přinášejí zcela konkrétní a jasné
shrnující informace, prezentované pomocí grafů a tabulek.
V diskuzi velmi dobře srovnává zjištěné výsledky a zamýšlí se nad důvody některých rozdílů.
Autorka jistě mohla zúročit své znalosti a rozsáhlé zkušenosti z pilotního i výzkumného šetření ještě
v oblasti metodické a pedagogické, a rozšířit diskuzi také o toto téma.
Závěry jasně a přehledně shrnují zjištěná fakta a navrhují opatření do praxe.
Formálně je práce přehledná a bez chyb.
Celkově práce prokazuje orientaci autorky v problematice, schopnost formulovat problémy a
zběhlost ve volbě metod výzkumu. Práce převyšuje běžnou úroveň diplomových prací.
Doporučuji k obhajobě.
Otázky:
Pohovořte o zásadním výsledku zjištěné nesouvislosti celkového hodnocení těla a svalových testů u
dětí.
Jaká byla Vaše pedagogická zkušenost z měření?

