Příloha: OPONENTSKÝ POSUDEK : VOLDÁN Jiří
Rešeršní část je převážně zpracována ze starší literatury (celkem 39 citací z toho 25 citací starší 10
let). Z celkového počtu 39 citací je 9 citací zahraničních.
V referenčním seznamu literatury jsou uvedeni autoři: BERDYCHOVÁ, JAROŠ, ŠKVÁRA
vydání z roku 1958 + LARSEN, CH, LARSEN,C., + HARTELT,O. vydání z roku 2010, ale v
rešeršní části nejsou použity.
Naopak v literární rešerši uvádíte literaturu od autorek KABELÍKOVÁ, VÁVROVÁ, (str. 25)
vydanou v roce 1997 + FILIPOVÁ z r.2010 (str.15) a v referenčním seznamu literatury jejich
uvedení chybí. (u autorky Filipové pravděpodobně překlep)
U publikace od autorů MURPHY, BUCKLE, STUBBS (str.15) +
ČERMÁK,BOTLÍIKOVÁ,CHVÁLOVÁ, (str.19) uvádíte v rešerši pouze jméno prvního autora ze
tří spoluautorů. U této publikace v literárním přehledu je uvedeno jméno místo CHVÁLOVÁ,
CHVÁTALOVÁ.
Vzhledem k často zpracovávanému tématu mohlo být v rešeršní části práce k jednomu názoru
uvedeno více názorově shodných autorů.
Nevím, proč se diplomant věnuje konkrétním cvičením, včetně obrázků v rozsahu 14 stran
diplomové práce (str.32 až str.46), když s dětmi během testování žádná cvičení necvičí.
Kapitola 2.4. Předešlé výzkumy - je napsána v rozsahu 18. řádků. Což vzhledem k tématu mohlo
být obsažnější.
Na str. 39 píše dle Knížetové a Kose (1998) o hmitech v krajní poloze. (15 – 30 krát). Jaký je
názor autora ke hmitání ?
V charakteristice souboru není uveden počet sledovaných dětí
Kapitola 4.3.7. str. 58 – proč jsou použité obr. č.. 52 + č. 53 dvakrát (v rešerši a v metodologii)?
Stačí odkaz.
Kapitola 4.3.8. str. 59 – proč vypisujete v metodologii práce dotazník, když ho máte v příloze ?
Stačí odkaz. (Jednalo se o dotazník nebo anketu ?)
Kapitola 5 Výsledky na str. 60 jsou na 30 stranách textu, čímž se dle mého názoru stávají
nepřehledné
Velmi kladně hodnotím stanovení cílů, úkolů a hypotézy (stručně, jasně, výstižně)
Rovněž kladně hodnotím jasné odpovědi na stanovené hypotézy
Další dotazy:
1) Na jakém základě byla stanovena hypotéza, že výskyt funkčních posturálních poruch bude
větší u chlapců než u dívek ? Uvést literaturu, autory.
2) U sportovních kroužků, které byly ve škole ve sledovaném období žákům nabízeny, jaká
byla jejich obsazenost ?
3) Co by jste na základě současných zkušeností nyní změnil ?

