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Cíl práce:  Cílem práce bylo sestavit a aplikovat cvičební jednotku fitness programu Drums Alive 

pro osoby po míšní lézi. Dalším cílem bylo zjistit, jak budou účastníci lekce na cvičení 

reagovat. 

 

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 popř. teorie x          1*       

hloubka provedené analýzy 
ve vztahu k tématu   x     

úprava práce 
 (text, grafy, tabulky)   x     

stylistická úroveň   x     

 

2. Připomínky : 
 

Formální hledisko: 

Struktura bakalářské práce (BP) obsahuje všechny náležité kapitoly (abstrakt, obsah, úvod, 

teoretickou část, cíle, hypotézy, charakteristiku výzkumu, výsledky, diskusi a závěr. Je napsána 

na 68 stranách textu a obsahuje 3 přílohy. Studentka čerpala z 27 literárních zdrojů (pro BP 

dostačující počet), z toho 1 je cizojazyčná. Očekávala bych více literárních cizojazyčných zdrojů. 

Dále pak studentka čerpala z 9 internetových zdrojů. V BP jsou stylistické chyby, občas se 

objevují i pravopisné chyby a chyby v odkazech na literární zdroje.  Úprava práce je velmi 

dobrá. 

 

Obsahové hledisko: 

Název práce: Název práce odpovídá zpracovanému tématu. 

Abstrakt: Abstrakt je strukturovaný, konkrétně postavený a čtenář se z něho dozví vše k BP. 

V anglickém abstraktu jsou věty správně přeložené. 



 

Úvod: Úvod je obsahově správný, zdůvodňuje potřebu zpracování tématu, vtahuje do 

problematiky. Doporučila bych více odhlédnout od subjektivních důvodů pro psaní práce. 

 

Teoretická část práce: Tato část práce uceleně zpracovává problematiku změn hybnosti osob 

s poraněním míchy a s vrozenými vývojovými vadami. Popisuje vhodně pohybové aktivity 

v centru Paraple.  

 

Praktická část práce: 

Cíle a úkoly práce, hypotézy  

Hlavním cílem práce bylo sestavit a aplikovat cvičební jednotku fitness programu Drums Alive. 

Což hodnotím jako velmi zdařilé. Výsledky ankety byly též vhodně zpracované. Postrádám 

v přílohách originál Informovaného souhlasu schválený etickou komisí FTVS UP Praha. 

V případě, že v budoucnu bude diplomantka předkládat k obhajobě diplomovou práci bez 

schválení etické komise, nebude doporučena k obhajobě. 

 

Charakteristika výzkumu: Soubor jedinců je poměrně malý, ale vzhledem k možnostem 

výzkumu nelze považovat za chybu. Více postrádám zaměření na osobu cvičitele, zaměření se 

na jeho předpoklady, aby mohl připravit a aplikovat fitness program Drums Alive. 

Výsledky: Výsledky jsou zpracovány přehledně a vhodně. Pouze tvrzení o předpokladu, že 

cvičení posiluje a uvolňuje svaly a klouby pohybového aparátu není zde podpořeno žádným 

vhodným druhem testování. Tedy tato podoba tvrzení není vhodná. Cílem bylo, jak cvičenci na 

tento pohybový program reagují. Postrádám více dramaterapeutické zaměření v cílech. 

Diskuze: Autorka vhodně diskutuje výsledky, zamýšlí se nad různými aspekty. Nechybí srovnání 

s odbornou literaturou. 

 

Hodnocení: 

Předložená bakalářská práce splňuje požadavky na BP kladené. Práci doporučuji k obhajobě. 

Navrhuji hodnocení „ velmi dobře“, které by mohla studentka získat zejména pro účelnost a 

skutečně praktické využití metodiky a  choreografie Drums Alive, zajisté bude záležet na 

průběhu obhajoby.  

 

3. Otázky k zodpovězení při obhajobě: 
 

Můžete mi prosím více popsat problematiku uchopování paliček zejména u kvadruplegiků? 

 

Cvičební jednotka byla aplikována u dospělých ve věku 40-60 let, doporučila byste z hlediska 

náročnosti tuto jednotku aplikovat u dětí 6- 15 let? V případě, že ano, jaká úskalí by se dala 

předpokládat? 

 

V Praze 30.4.2018      Mgr. Ilona Pavlová, MBA 

        ……………………………………… 

        podpis oponenta 

        bakalářské  práce  

 


