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Hodnocení práce: 

Diplomová práce řeší aktuální a potřebné téma, které má okamžité praktické využití. Je třeba 

ocenit zejména úvodní reflexe u doporučovaných her, využití mezipředmětových vztahů, cenná 

je i snaha vnést teorii do hodin Tělesné výchovy. Na druhé straně je tato diplomová práce 

teoreticky i metodologicky méně náročná. V teoretické části nalézáme informace o základním 

vzdělávání v oblasti „Člověk a zdraví“ a o Alexanderově technice. Autor využívá vhodné a 

aktuální, často i zahraniční, prameny. Vlastní metodologie mohla být propracovanější – viz níže 



v připomínkách. Autor prokázal schopnost pracovat s literaturou, analyzovat dostupné informace 

i syntetizovat různá fakta. Stylistická úroveň je celkově na dobré úrovni, i když po formální 

stránce má práce jisté rezervy. Diskuse k provedené praktické aplikaci i masovějšímu využití 

v praxi mohla být širší a hlubší. Práce je proporčně vyvážená, celkem přehledná, ale méně 

graficky nápaditá. Mohla být např. doplněna nějakými náčrty k organizační struktuře 

doporučované hry, či obrázky z praktické realizace.  Celkově práce splňuje požadavky a nároky 

na diplomovou práci. 

Připomínky: 

Hlavní připomínky se týkají zejména metodologie a formální stránky: 

1) Metodika práce by potřebovala rozšířit. V jedné větě jsou vyjmenovány 3 metody s jejich 

autory, ale popis chybí 

2) Výběr respondentů z prvního stupně neodpovídá zaměření této fakulty (chápu, že autor 

využil žáky, které sám učí), ale z tohoto důvodu by bylo vhodné v závěru zmínit možnosti 

a eventuální limity využití navrhované techniky u starších žáků 

3) V textu se vyskytují drobné chyby v koncovkách (zejména přísudek u středního rodu 

v množném čísle), nevyrovnanosti větné vazby („dobrat se zdravotním cílům“), zdvojené 

přísudky („na co lze může učitel dosáhnout“), ale i hrubé chyby (s. 16 a 31 s cíly, s. 26 

chabí postoj, s. 32 ubýráme se, s. 42 nepřímí vliv, s. 82 abychom žáky vedly) 

4) Odborné texty zpravidla píšeme v 1. osobě plurálu 

5) Uspořádání kapitol 4 a 5 považuji za nelogické, rozsáhlá kapitola 4 přináší sice zajímavé 

příklady z praxe i velmi dobrou práci s literaturou, ale ne vše uvedené spadá pod 

Alexanderovu metodu a hlavně měl být tento rozsáhlý text uveden až za principy 

Alexanderovy techniky (kap.5). Ani tato kapitola ale nespecifikuje principy této techniky 

(ztrácí se v textu), jak avizuje název kapitoly 

6) Tvrzení na str. 47, že „u více než 20% dívek přesahovala aktovka o 20% hodnotu jejich 

tělesné hmotnosti“ je těžko uvěřitelné, to by musela mít 24 kg+ 

7) Kombinace soutěže a správné techniky provádění cviku (např. zvedání) je někdy 

nevhodná (severské vzdělávací systémy již soutěž opouštějí), učitel u 4 družstev nemůže 

ohlídat správné provedení 

8) Doporučení a závěry by mohly obsahovat návrhy i pro další věkové kategorie a také určit 

limity této práce 

Otázky k obhajobě: 

1) Jaké konkrétní postupy jste použil ve Vaší metodě kvalitativního pozorování a jak jste 

vyhodnotil jeho výsledky? 

2) Jaké výhody a nevýhody má soutěž při realizaci Vámi navržených pohybových her 

orientovaných na zdraví? 

3) V čem by se lišily takto orientované pohybové hry pro žáky 2., případně 3. stupně 

vzdělávání?  

Práce je doporučena k obhajobě. 

 

Navržený klasifikační stupeň:  v závislosti na obhajobě velmi dobře  
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