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Atletické dovednosti žactva 
  Cílem diplomové práce Bc. Anny Štvánové bylo popsat atletické dovednosti žáků sportovního 

gymnázia, kteří nemají atletickou specializaci, a komparovat je s atletickými dovednostmi 

stejně starých atletů z vybraného atletického klubu. Pro zjištění úrovně vybraných pohybových 

dovedností bylo k tomu autorkou závěrečné práce sestaveno hodnocení. Zároveň došlo 

k porovnání zjištěných výsledků z testů všeobecné výkonnosti s populační normou podle Pávka 

(1977).  

  V teoretické části byl proveden důkladný rozbor použité literatury. Jen jsem nepochopil, proč 

byly do teorie zahrnuty v subkapitole Atletické závodní disciplíny a soutěže pro mládež 

projekty různých subjektů zabývajících se volnočasovými aktivitami. Také nevím, proč se 

v této subkapitole objevuje charakteristika dětí ve věku 13 – 15 let.   

   Dále bych chtěl upozornit na některé nejasnosti v metodice práce. Testy jsou rozděleny  

na testy pro zjištění všeobecné výkonnosti a dále na testy motorické, kam autorka zařadila nízký 

start, skok do dálky z krátkého rozběhu 6 kroků, hod míčkem, přeběh překážek. Jednalo se tedy 

o spíše pohybovou dovednost vybraných atletických disciplín a ne o vlastní motorické testy, 

které jsou charakterizovány určitými vlastnostmi (např. chybí upozornění na standardní 

podmínky při realizování nízkého startu – tzn. startér, výběh na výstřel nebo pomocné startovací 

zařízení tzv, klapačky). Dále u hodnocení přeběhu překážky postrádám výšku překážky. V testu 

na 50 m se při testování rychlostních schopností nemůžeme spokojit pouze se dvěma pokusy, 

jak bylo pochopeno z textu diplomové práce. Dále postrádám shodnost s metodikou měření 

běžeckého testu na 50 m z polovysokého startu (komparované výsledky v tabulkách jsou 

uváděny v setinách sekundy).  

Výsledková část je zpracována velice povrchně a mám obavy, zda diplomová práce nebyla 

finalizována ve spěchu. Uvedené konstatování bych chtěl následně argumentačně uvést 

v následujících bodech:  

 

1) Hodnocení nejprve pohybových dovedností a poté až všeobecné výkonnosti, když 

v metodice je opačné pořadí.  

2) Při hodnocení pohybových dovedností se objevují terminologické nepřesnosti: medicimbal 

(medicinbal), pozice připravte se a pozice pozor (spíše poloha přípravná a poloha střehová), 

šlapavé kroky (šlapavý způsob běhu), výběh z bloků (pří nízkém startu máme startovní výběh 

a startovní rozběh), závěsový způsob (spíše závěsný způsob, přitom na Obr. 4 a 5 se jedná o 

skrčný způsob), přelet překážky (spíše přeběh překážky), na obr. 1 u 4.1.3 je levá ruka pokrčena 

a ne natažena, přeskok překážky (spíše přeběh překážky), hezky vysoko a v hezkém rozsahu 

(pojmu hezký bych se v odborných komentářích vyvaroval), vytvoření přepětí (spíše vytvoření 

předpětí), aktivnost došlapu (nepochopil jsem v této souvislosti pojem aktivnost).      

3) Nesrovnalosti ve výsledkové části v tabulkách a komentářích: s. 69 – tabulka 13 hodnoty 

populace podle Pávka (1977) nejsou hodnotami pro skok daleký (jedná se o shodnost s tabulkou 

7 pro běh na 50 m), s. 70 – odkaz na mj. přílohu 13, kde jsou nesrovnalosti v kumulativní 

četnosti, s. 71 komentář pod tabulkou 15 (zmíněn T-test -6,79) neodpovídá T-testu samotné 

tabulky (zmíněn T-test -4,54). 

4) Ve výsledkové části, dále v diskusi a v závěru se objevují pravopisné chyby zejména ve 

shodě podmětu s přísudkem a zároveň i překlepy.  

   

   Struktura práce je jinak proporčně dobře členěna. Diplomová práce Bc. Anny Štvánové  

rozsahem 83 stran textu a 17 stran příloh, i přes výše uvedené nedostatky, splňuje požadavky  



na tento druh odborné práce. Důležitou podmínkou však je důkladné provedení oprav textu 

v podobě errat, které musí být doplněny do Studijního informačního systému UK FTVS.   

 

Diplomovou práci Bc. Anny Štvánové doporučuji k obhajobě.  
   

Pro obhajobu bych žádal odpověď na následující otázky: 

1) Můžete stručně zhodnotit důležitost fotobuněk pro vlastní měření testu Běh na 50 m 

vzhledem k ručnímu měření, které bylo použito?  

Může být uvedené ruční měření při realizaci tohoto testu validní a signifikantní?   

       

      2) Vyjmenujte a stručně popište další testy, které by se daly využít pro zjišťování všeobecné   

            pohybové výkonnosti dětí ve věku 12 – 15 let?   
 

Další otázky vyvstanou z průběhu samotné rozpravy při obhajobě.  

Hodnocení:  

 

 

V Praze, 2. 5. 2019                                                          Aleš Kaplan 

                                                                            oponent diplomové práce 

 


