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Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky):
Diplomantka si vybrala téma, které je spojené s její profesí vedoucí oddělení
zájmového vzdělávání v DDM. Vypracovala teoreticko-empirickou práci, jejímž cílem je
shrnout poznatky o pohybové aktivitě předškolních dětí a zjistit, jaké jsou možnosti aktivně
trávit čas v tomto věkovém období.
V teoretické části, která má převážně kompilační charakter, text logicky postupuje
od charakteristiky předškolního věku k definici pohybové aktivity a možnostem, které se rodičům i pedagogům v oblasti pohybu naskýtají.
V empirické části se autorka zaměřila na zjišťování současného stavu trávení času
pohybovými aktivitami dětí předškolního věku. Kvantitativní výzkum byl uskutečněn formou
dotazníkového šetření – byl použit dotazník vlastní konstrukce. Výzkumný vzorek tvořilo
156 rodičů předškolních dětí.
Závěrečný seznam literatury je uveden v souladu s platnou normou.
Práce je obohacena o vlastní názory autorky (např. s.15,17,31,51), aktuální trendy v možnostech pohybu (herní konzole apod.). Zvláštního zřetele hodná je příloha č.2 –
jedenáctistránkový přehled sdružení a institucí v Praze, které pohybové aktivity pro předškolní děti nabízejí.
Drobným nedostatkem práce jsou chyby v interpunkci (s. 7,8,15,31, 39), grafická
úprava - odlišné typy písma (s.19), nepřesnosti v odkazech na literaturu (s.10), překlepy
(s.8).

Otázky a náměty k diskusi při obhajobě:

1. Na s.19 píšete, že přínosy pohybu se projevují „ …také v socializační a komunikační
oblasti“.
Jak konkrétně? Vysvětlete.
2. Na s.20 zmiňujete ledovcový efekt POMS. V čem tento efekt spočívá? Mohl by najít
uplatnění i při pohybových aktivitách dětí předškolního věku?
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