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     Bakalářská práce Michaely Piherové je jedna z mála bakalářských prací zaměřených na taneční a 
pohybovou výchovu. Tyto práce je dle mého názoru třeba velmi vítat a podporovat, k problematice 
taneční a pohybové výchovy nemáme zatím dostatek zdrojů teoretických ani teoreticko-
praktických. Práce Michaely Piherové se tedy musela z větší části logicky opírat o empirii.
     Práce má solidní teoretickou i výzkumnou část a jasný praktický přínos pro školní i mimoškolní
praxi taneční a pohybové výchovy. Na práci je patrné Michaelino nadšení pro takto formulované 
téma (kromě zaujetí pro tanec a pohyb obecně) a vlastní dlouholetá taneční i tanečněvýchovná 
praxe s dětmi. 
     Na práci si velmi cením zejména dvou věcí: 1/ organického propojení tanečních technik s prvky 
fyzioterapie, jak to má ostatně bakalářská práce ve svém názvu a cíli (zaměřená na cílovou skupinu 
šesti až desetiletých dětí), a 2/ objasnění výchovného potenciálu tohoto konceptu. Oceňuji, že 
autorka se často obrací ke konceptu dítěte v osobnostním pojetí, který u nás formuloval a 
rozpracoval profesor psychologie Zdeněk Helus a jehož publikace Dítě v osobnostním pojetí 
nechybí v soupisu sekundární literatury.
     Práce má velmi jasnou strukturu a je velmi názorná, viz např. fotodokumentace k popisu cviků 
v kap. 6 (Metodické rozpracování lekce). Struktura tanečně-pohybové lekce v rámci praktické části 
práce je vypracována pro celý školní rok. Michaela velmi dobře vystihla výchovný a vzdělávací 
potenciál představeného konceptu, včetně např. důležitosti pohybu u současných dětí a mládeže, 
práce s emocemi či rozvoje prostorové a pohybové paměti. Autorka neopomenula (mnohdy 
podceňovaný či nedoceňovaný) umělecký rozměr tance, resp. navrženého konceptu.   
     Protože k práci nemám výhrady ani připomínky, pro účely obhajoby doporučuji Michaele
shrnout nejzajímavější zjištění vyplývající z praxe i z tvorby své bakalářské práce.
     Jsem přesvědčen, že bakalářská práce Michaely Piherové plně náleží do oboru vychovatelství, 
kde vyplňuje výraznou publikační mezeru. Práci Michaely Piherové hodnotím jako nadstandardní 
bakalářskou práci v daném oboru, vřele ji doporučuji k obhajobě. Přeji Michaele mnoho úspěchů 
v dalším tanečněvýchovném i osobním růstu.
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