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Aktuálnost tématu, obsahová struktura, formulace problému a cíle práce: 

Téma aktuální. Problém a cíl práce formulován dobře. Základní struktura práce je správná.  

Úroveň teoretické části, kvalita práce s literaturou:  

Teoretická část se velmi dobře zabývá problematikou a diagnostikou nožní klenby a potvrzuje 

zájem autorky o dané téma. Pouze rešerše výzkumných prací na dané téma by byla vhodnější 

v propojení v textu, kdy potvrzuje případnou účinnost terapie. Zde však jsou tyto práce 

uvedeny zvlášť na str. 33 – 35 a zároveň je s nimi diskutována realizace šetření autorky, což 

patří do diskuze. 

Metody, vhodnost, logika postupu práce: 

Metodou je experiment jedné skupiny, který je dobře popsaný, velmi vhodně byl také zvolen 

test pro prokázání impaktu cvičení. Šetření je dále doplněno dalšími metodami dotazníků a 

rozhovoru, které zjišťují praktický ohlas u dětí, rodičů a učitelky. Tím autorka získává širší 

pohled na problém terapie ve škole.  

Z hlediska struktury práce do Praktické neboli Výzkumné části patří již text od s. 37, kap. 6.2 

– 6.5 patří do části metodologie, popis cviků patří do přílohy. 

Úroveň analýzy, interpretace a diskuze: 

Kapitola Výsledky by měla být další hlavní kapitolou a začínat na nové stránce.  

V kapitole je celá řada velmi zajímavých informací, pro lepší srozumitelnost by však byla 

vhodná jasnější interpretace tabulek (u většiny probandů ???). Vyhodnocení jednoduchého 

dotazníku rodičů by stačilo interpretovat v textu, ne grafy. Chybí zde výsledky rozhovoru, 

které jsou v kapitole Diskuze, kam nepatří. Tato kapitola se vrací pouze k hypotézám a málo 

využívá propojení získaných informací a její kvalita by se zvýšila diskuzí s jinými výzkumy, 

což je na str. 33-35.  

Formulace závěrů, přínos a využití výsledků: Závěry shrnují výsledky ve vztahu 

k hypotézám. Není na autorovi, aby hodnotil splnění cíle. 

Formální stránka práce: 

Celkově má práce dobrou formální podobu, pouze na s. 60 je hrubá chyba. 

Celkové zhodnocení práce: 

Práce prokazuje zaujatost autorky pro téma a práci s dětmi i její schopnost zrealizovat 

experiment, získat výsledky a vyvodit závěry. 

 

Práci doporučuji k obhajobě. 

 

Otázky: 

Kap. 3.1.1 se zabývá podélnou klenbou a následně plochou klenbou, 3.1.2 příčnou klenbou. 

Nepodílí se příčná klenba na ploché?  

Mezi možnostmi terapie neuvádíte spirální dynamiku, i když je v seznamu literatury, proč? 

Jaké jsou názory na terapii a z kterých jste vycházela při výběru cviků? 

Lze předpokládat, že se realizovaným cvičením změní vysoká noha? 
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