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Jméno a příjmení diplomantky: Bc. Lukáš Tauchman  

Téma práce: Zhodnocení držení těla žáků 3. a 4. třídy základní školy a možnosti jeho 

ovlivnění 

Cíle práce: Hlavním cílem této práce je zhodnotit držení těla žáků 3. a 4. třídy základní školy. 

Posoudit vliv intervenčního programu na držení těla žáků a dále diskutovat možnosti, jak lze 

držení těla ovlivnit.  

 

 1. Kritéria hodnocení práce 

  
stupeň hodnocení 

výborně velmi dobře vyhovující nevyhovující 

stupeň splnění cíle práce  x     

teoretické znalosti                  x  

vstupní údaje a jejich zpracování  x   

adekvátnost použitých metod  x   

logická stavba práce x     

práce s literaturou včetně citací  x    

využitelnost výsledků práce v praxi, příp. teorie  x   

hloubka provedené analýzy ve vztahu k tématu   x   

úprava práce (text, grafy, tabulky)  x     

stylistická úroveň  x     

  

2. Připomínky 

 

Formální hledisko  

Autor zpracoval diplomovou práci (DP) na 63 stranách (doporučený rozsah je 60–80 stran bez 

příloh). Při zpracování DP autor čerpal z 37 zdrojů, z toho je pouze jeden cizojazyčný. 

V rámci UK FTVS je doporučeno vycházet z minimálně 40 zdrojů z toho 6 cizojazyčných. 

Tento počet není dostačující. V seznamu literatury diplomant využil doporučenou normu ISO 

690.  

 

Gramatická úroveň a úprava textu 

Obsah neodpovídá kapitolám v textu DP. Kapitola 4.4.3 Možnosti ovlivnění držení těla se dělí 

v textu práce na další podkapitoly, ovšem v obsahu zaznamenány nejsou. Číselné označení 

těchto podkapitol je také chybné. Autor uvádí číslo kapitoly 4.4.3.9 (str. 32), ale přitom by to 

mělo být 4.4.3.1. S tím souvisí i další chybné označení podkapitol. V DP se objevuje několik 

chyb např. měření a Mathiasova zhodnotit (str. 3); rozložena na obě noho (str. 19); kluby 

dolních končetin (str. 20); (Doležal, Jebavý, 2013), (Brennan, 2014) (str. 20); jednalo se 

hlavně zvětšenou krční…(str. 37); byli zvoleni žáci mladšího školního, protože se jedná…(str. 

37); je Mathiasův test je jednoduchý (str. 38); H1 je potvrdila (str. 58); řada studií je 



zaměřena začátek mladšího školního věku (str. 58) a další. V textu se objevují rozdílné styly 

písma, jiné velikosti písma a nejednotné řádkování. Strana 60 je téměř celá prázdná, proto na 

straně 61 není jednoznačně patrné, k čemu text patří. Doporučila bych sjednotit termíny post 

test a posttest v celé práci. Tečky na konci věty jsou v některých případech vyznačeny před 

závorkami, kde jsou citace autorů v textu, jinde zase za závorkou, někde schází úplně.  

Obsahové hledisko 

Úvod 

V úvodu DP (str. 4) autor uvádí „měli by si osvojit protahovací, posilovací a kompenzační 

cviky“. Přitom součástí kompenzačního cvičení jsou cviky uvolňovací, protahovací a 

posilovací.  

Teoretická východiska práce 

Teoretickou část práce autor přehledně rozdělil do jednotlivých kapitol a podkapitol. Při psaní 

DP vycházel většinou z běžně dostupné české knižní tvorby. Při zpracování rešerše se autor 

neopíral o publikace z dostupných databází (PubMed, EBSCOhost, SPORTDiscus apod.), to 

zbytečně snižuje kvalitu práce. U podkapitol 4.4.3.9, 4.4.3.10, 4.4.3.11 a 4.4.3.12 naprosto 

postrádám citace, které by neměly v případě teoretického východiska práce chybět. Tyto 

podkapitoly se obsahově jeví jako názory autora, to však spadá do diskuze DP. Dále bych 

změnila název podkapitoly „Ostatní“ (str. 34). Z názvu by mělo být patrné, čeho se kapitola 

týká. V případě, že autor práce uvádí větu „Jedná se o studie prováděné Státním zdravotním 

ústavem nebo např. program Zdraví 21, vydaný vládou.“, tak nakonec věty by měl uvést, kde 

čerpal tento zdroj informací (autora a rok vydání citace).  

 

Limity diplomové práce 

Potěšilo mě, že autor má zdravý nadhled a je schopen kriticky zhodnotit nedostatky své DP. 

Tuto kapitolu bych jen doporučila uvést až za praktickou část DP. Možná bych zvolila 

vhodnější název této kapitoly, a to Omezení a vymezení studie.      

 

Praktická část 

V případě, že autor uvádí název kapitoly Cíle práce, vědecké otázky a hypotézy (str. 36), 

předpokládala bych, že si položí jak vědecké otázky, tak hypotézy. Autor si stanovil tři 

hypotézy a už zapomněl na vědecké otázky (proto bych je do názvu kapitoly neuváděla). Také 

bych neudávala třetí cíl práce „Diskutovat možnost ovlivnění držení těla s ohledem na zjištěné 

poznatky“ (patří do úkolů DP).  

Metodika práce  

Metodika práce obsahuje všechny potřebné kapitoly. Doporučovala bych do kapitoly 

Metodika práce zahrnout podkapitolu s názvem Typ výzkumu, kde by bylo popsáno o jaký 

typ výzkumu a vzájemné vztahy proměnných se jedná. Velikost výzkumného souboru (n = 

83) je více jak dostačující. V kapitole Post test – březnové testování (str. 38) autor píše „Na 

každé dítě byl vyhrazen čas max. 5 minut.“ Z mého pohledu je to velmi krátká doba na to, aby 

proběhlo „objektivní“ zhodnocení pomocí všech testů. Autor DP v kapitole Intervenční 

program (str. 44 – 47) představuje 9 cviků. Potěšilo mě, že zvolil pouze 9 cviků a cviky jsou 

dostatečně „snadné“ na provedení, aby je zvládli správně provádět žáci mladšího školního 

věku a neprohlubovali si již vzniklé posturální odchylky. Pro lepší názornost bych ocenila 

fotky či obrázky jednotlivých cviků. Autor správně popisuje u každého cviku základní 

polohu, dýchání a počet opakování. Jistě by bylo vhodné se zmínit i o nejčastějších chybách u 

provádění cviků a konkrétní zaměření každého cviku. Místo dýchání, jak autor uvádí u 



každého cviku, bych raději napsala provedení cviku, jehož součástí je samozřejmě i dýchání. 

Jsem ráda, že v kapitole Sběr dat (str. 47) autor popisuje kritéria, kdy se snažil zajistit 

přibližně stejné podmínky u vstupního (pre-test) i u výstupního (post-test) měření. Pro 

kvantitativní zpracování dat využil statistický program MS Excel, pomocí kterého vyhodnotil 

průměrná data a rozptyly hodnot. Výsledkovou část DP autor přehledně prezentoval v podobě 

grafického znázornění a tabelárně. V kapitole Diskuse (str. 58) se autor snažil komparovat své 

výsledky s výsledky od jiných autorů. Domnívám se, že autor DP pochopil jak psát diskusi, 

přesto bych této kapitole věnovala více času a rozepsala ji na více jak dvě strany (v případě tří 

hypotéz).      

Hodnocení  

 

Po stránce formální a obsahové je DP na dobré úrovni. Téma je velmi populární a užitečné. I 

přes některé nedostatky a nesrovnalosti doporučuji diplomovou práci Bc. Lukáše Tauchmana 

k obhajobě.  

3. Otázky k zodpovězení při obhajobě 

 Vysvětlete, co konkrétně znamenala chyba měření u testu podle Jaroše a Lomíčka.   

 V závěru své DP se zmiňujete, že četnost výskytu vadného držení těla u dětí je 

alarmující. Jak by se tato situace dala podle Vás změnit? 

V Praze 24. 4. 2016 

........................... 

  

PhDr. Andrea Levitová, Ph.D.  

.............................................. 

místo a datum 

vyhotovení posudku 
  

podpis oponenta 

diplomové práce 

 

  

 


