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Název: Hodnocení aktuálního stavu pohybového systému u dětí mladšího školního věku.

Struktura práce:  diplomová práce má klasické členění dle formálních požadavků, část 
teoretickou i část praktickou, zpracovaná na 97 stranách textu, prezentuje 49 literárních zdrojů
s 5 zahraničními, práce je doplněna 5 přílohami. 
Práce je zajímavě doplněna souborem cviků, graficky vhodně znázorněná cvičení 
pochopitelná pro danou věkovou skupinu.

Cíle a úkoly práce jsou postaveny na potřebě zhodnocení aktuálního stavu pohybového 
systému na základě hodnocení držení těla, následně vytvořit cvičení pro tělovýchovné 
chvilky. Záměrně vybraný soubor tvořilo 110 žáků 1.-3. třídy v přibližně stejném rozložení –
chlapci a dívky.

Hypotézy jsou stanoveny na principech dvouhladinového předpokladu  (negativní x 
pozitivní)

 Připomínka: proč byl zvolen tento předpoklad?

Úroveň teoretické analýzy problému teoretická část poskytuje pohled na problematiku 
týkající se hodnocení držení těla. Autorka používá převážně starší literaturu, neobjevují se 
nové publikace, které by ukázaly i jiný pohled na řešené téma.

 Připomínka: můžete zde vyjmenovat i novější tituly či práce (PDS, DP) týkající se 
této problematiky?

Adekvátnost použitých metod a sběru dat: autorka řeší velmi záslužné téma formou 
deskripce stavu držení těla u mladšího školního věku. Téma je v současné době aktuální, ne 
však originální, v řadě prací se objevuje.

 Připomínka: z metodologického hlediska postrádám uvedení typu výzkumu 
(sledování), metoda aspekce je součástí…..? (kvantitativní, kvalitativní apod.)

 Připomínka k výběru a aplikaci pohybových tvarů:
1. ne všechny cvičební tvary mají zdůrazněnou dechovou složku (u dětí nesmí 

chybět)
2. postrádám před začátkem cvičení na židli uvolnění ramenního kloubu
3. c.12 – uvolnění páteře ve vzpažení a upažení pokrčmo?
4. c.14 – nevhodné pro mladší školní věk s oporou o židli – nefixovaná
5. není dodržováno pravidlo – 1. cvik (chápej i jako jediný)při záměru 

protáhnou sval či svalovou skupinu) nesmí plnit antigravitační funkci jinak 
v podstatě posilujeme stabilizační funkcí



Výsledky  a diskuse jsou přehledně tabulkově zpracovány, diskuze na 5 stranách textu 
obsahuje vlastní zkušenosti z výzkumu, názory jsou konfrontovány s literárními prameny a 
dosaženými výsledky.

Připomínky pro obhajobu: viz jednotlivé body

Závěr: práce svým obsahem a rozsahem i přes uvedené připomínky splňuje podmínky 
pro obhajobu kterou tímto doporučuji.

Hodnocení: podle výsledků obhajoby – velmi dobře
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