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Hromadné pohybové skladby pro mladší žactvo v roce 1980 a 2012 

 
Hromadné pohybové skladby mají v českých zemích velmi starou tradici a u velké 

skupiny obyvatel se těší značné popularitě. Z tohoto pohledu je téma, které si vybrala 

Kateřina Nováková pro svou diplomovou práci aktuální.  Analyzovat a porovnat dvě zcela 

odlišné skladby pro mladší žákyně je jistě obtížný cíl (s. 10). Na téže straně rozvádí 

autorka dílčí cíle a úkoly, formuluje zde rovněž vědecké otázky.  

S literaturou a ostatními informačními zdroji pracuje Nováková bez problémů a prokazuje, 

že se ve zvolené problematice dobře orientuje. Seznam těchto zdrojů je dostatečně 

rozsáhlý. Bezchybný je i poznámkový aparát. Práce má 58 stran a 32 literárních titulů, 

včetně internetových. 

Hypotézy (s. 31) poměrně přesně korespondují nejen s vědeckými otázkami, ale i 

s jednotlivými cíli i s východisky teoretické části práce. 

Metody použité v práci (indukce a dedukce, pozorování, kvalitativně kvantitativní analýza 

umožnily autorce porovnat zdánlivě neporovnatelné skladby. Vysoce je třeba vyzdvihnout 

zejména kritéria velmi promyšleně zvolená pro uvedené porovnání.  Je třeba vzít v úvahu, 

že skladba z roku 1980 má naprosto jiný charakter, než z roku 2012. 

Výsledky i jejich interpretce důsledně drží stanovených kritérií. Výsledky jsou 

prezentovány logicky a přehledně. Využití několika zajímavých úvah a postřehů 

v kapitole „Diskuze“ svědčí o hluboké zasvěcenosti autorky do zkoumané problematiky. 

Stejně fundovaně se zde vyjadřuje k výsledkům testování hypotéz. 

Závěry lze označit jako konkrétní a výstižné. Vylepšila by je jejich strukturalizace a 

alespoň zmínka o  využitelnosti (přínosu) výsledků. 

Po formální stránce jsem v textu nenalezl výraznější nedostatky. Práce je srozumitelná a 

přehledná, prakticky bez gramatických chyb. Použité přílohy ji vhodně doplňují. 

Verze práce uvedená v SIS však není kompletní. Chybí úvodní stránky a vložená práce 

začíná až Obsahem. Lze se domnívat, že jde o pouhou technickou chybu, protože vytištěný 

exemplář, který mám k dispozici obsahuje veškeré náležitosti (název, abstrakt, prohlášení 

atd.)  

Celkově lze diplomovou práci K. Novákové označit jako velmi zdařilou.  Zvolená 

problematika je zpracována na vysoké úrovni. Předkládaný text je ucelený a přehledný.  

Autorka vznikající práci často konzultovala a tvůrčím způsobem přistupovala 

k připomínkám vedoucího práce.  

            Práci doporučuji  k obhajobě. 
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