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Současná doba je charakteristická uspěchan ým,životním style m, kteý poskytujeméně prostoru pro sportovní aktivity nqJn á".pory* , aie takéáo..- a dospívaj ícím.Možnáje to způsobeno nároky současné ,pol.8no,ti na úspěch a kariéru, kteý ubírá
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a motiíovat je k jiným akiivitam,
Y zadané diplomové práci se D. Němečková pokus ila o zmapovánítělesné stavbyžáků ZŠ zPrahy ue vztihu k jejich motorické zdatnosti 

" 'p.i.iu u životního stylu ,týkající se především stravouácich 
^lí"yr.,i 

a využití volného času. Taková sonda jejistě vítána av daném regionu se může stát odr;Zovým můstkem pro hlubš í ana|ýzukrozvíjení fyzické zdatnosti a motorické obratnosti u miáde'že v pubertálním ap o stpub e rtálním ob do bí.
Diplomovápráceje velmi přehledně uspořádána a vhodně členěna do jednotlivýchkapitol a podkapitol. Prác e mározsah 1 18 stran včetně Seznamu 52 tabuiek, 2sgrafirpoužitých v textu a přílohovou' část s podobou záznamových karet a použitéhodotazníku se 24. zjišťovanými položkami.
TěŽištěm diplomovépráceje antropometrické vyšetření 94 žákůZŠ 6. a9.třídy.Ztoho 6.třída- 22 dívek,28-chlap..:^'nJ-o'"ým věkem 12,t7; 12,36let. Soubor9.třídy zabrnuje 15 dívek' 29 ch|apc6 _ pni.,'.-y věk 15,20;15,41 1et. Zj1št,ovalacelkem 24 tě|esnÝch param etrtl' 4,,yb.uné motorilké testy 
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jednoilivých frakci tělesnjho.sláŽení podle -.ňay

Na tomto místě je třeba ocenit práci, kterou autorka měla se sběrem podkladů prouvedenou práci. Všichni, kteří se žabýváme $,zickou antropologii, víme , Že technikaa náročnost měřeni a získání probándů k p.ou"a.ním sportJvnich testů je velmiobtížné. Když s.e k tomu přidá nevstřícná spolupr áce aieochota nejen ze strartyrodičů, ale i školy vše '. póto* odrazí v nižší^m zastoupení probandů ve sledovanémsouboru. Tento jev se odrazil i v této diplomov é práci, kdy polovina oslovenýchrodičů nedovolila provádět měření na jejich dětech.

. Získané údaje diplomantka statisticky zpracovala V programu Statistik a 6,0.I zd,eje na místě ocenit jak posluchačka učiteiského studia Bi-Třzvl ádla asprávně použilastatistické metody ( základní statistické charakteristiky mcr.,,ý.h znaků, testováníhy p otéz,kore l ační ana|ý zu), ověři l a i sp o 1 eh l ivo st měření.
Výsledková část přináší řadu zajímavých zjištění,především v komparaci se stejněstaým souborem žáků ZŠ ze Mšena. U dívek-zPrahynarůstá podíl hmotnosti tukovéfrakce s distribucí do oblasti břicha dolních končetin a pokles ámi.,,'i tělesné hmoty uchlapců dochází k'nárůstu kosterní a svalové frakce. Ve {.zické zdatnosti testovanézv olenými typy motori ckých testů j sou praž ští žáci výr azněpodprůměrní.



Závěry vlastního pozorování shrnuje-diplomantka v oddíle Diskuse, ve kterémporovnává svůj soubor se soubor em žáktt2s 
"i úsena, normuii,,,'in' souborem Bláhy(1986) a výsledky diplomových prací zroku lggsobhájených na katedře.Závěr diplomové práce u o uoaecnJ.ano','ueně dokládá splnění vytyčených cílůpráce.

Diplomovou práci hodnotím jako zdařiloudvouóborového učit.l,keho studia-Bi-Tv, 
" 
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".i*u il::l''|j'"|ffiilYzpůsobem autorka zvláďIa sběr údajů , .,,rustc.-p,9yedeni 4 typtlmotorických testů avyhodnocení dotazníkové části. 
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zastoupenímsledovaného souboru' cožnení vinnou autorky, ňohla přinést zamyšlen í nadtělesnouzdatností současné.mladé populace a její ,á,u,n,,tí na zdravíá cekovou kvalituživ ota a zdr av ého životního.tulu.

Autorka splnila zadané.cílé' po formální stránce má velmi pěknou úroveň a svýmobsahem i rozsahem zjišt,ovini 
-nr9ur9.nutit.y splňuje v$echny poŽadavky nadiplomovou práci. Doporučuji k obhajobě

Y Praze dne 24. 9. 2006 RNDr. Blanka Vacková. CSc.
vedoucí diplomov é práce


