
Errata diplomové práce – Atletické dovednosti žactva 

Strana Chyba Oprava 
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„…děti, kteří…brali…“ 

„…žáci…mají 

samy…musely projít…“ 

„…děti, které…braly…“ 

„žáci…mají sami…museli 

projít“ 

10 „…průběh je v stejný…“ „…průběh je stejný…“ 

12 
„…obvodové 

ukazatelem…“ 
„...obvodové ukazatele…“ 

15 
„…vzhledu se se u…“ 

„…zlaty věk motoriky…“ 

„…vzhledu se u…“ 

„…zlatý věk motoriky…“ 

16 „…ke konci obdobní…“ „…ke konci období…“ 

19 „…mezi 12 a 14 rokem…“ „…mezi 12. a 14. rokem…“ 

21 
„…koordinace je nezbytná 

je nezbytná…“ 

„…koordinace je 

nezbytná…“ 

22 

„…výsledek a maximem 

jistoty…“ 

„…primárním 

determinantou úspěchu 

kvalita pohybu.“ 

„…a zároveň proces 

osvojování…“ 

„…výsledek s maximem 

jistoty…“ 

„…primární determinantou 

úspěchu je kvalita pohybu.“ 

…a zároveň procesem 

osvojování…“ 

23 

„Podle Gambetta…“ 

„…Gambett (2007)…“ 

„…nížení rychlosti…“ 

„Ze zvyšujícím…“ 

„Podle Gambetty…“ 

„…Gambetta (2007)…“ 

„…snížení rychlosti…“ 

„Se zvyšujícím…“ 

31 „…vyplívá…“ „…vyplývá…“ 

32 „…positivní…“ „…pozitivní…“ 

34 „…července…“ „…v červenci…“ 

38, 49, 68 „…medicimbal…“ „…medicinbal…“ 

40 „…je užíván je užíván…“ „…je užíván…“ 

44 „…měsícu…“ „…měsíců…“ 

45 
„…testech skok z místa, 50 

m, hod míčkem…“ 

„…testech skok do dálky, 

nízký start, hod míčkem…“ 

46 „…a postů…“ „…a postupů…“ 

48, 49 „…výkonosti…“ „…výkonnosti…“ 

49 „…startovní…“ „…startovním…“ 

49 
„…hodnocení jeho 

svěřenců…“ 

„…hodnocení trenérem jeho 

svěřenců…“ 

50 

„…(6 korků)…“ 

„…polovysokého 

rozběhu…“ 

„…(6 kroků)…“ 

„…polovysokého startu…“ 

52 „…víše…“ „…výše…“ 

52, 53, 60 
 „…pozice připravte se…“ 

„…pozice pozor…“ 

 „…přípravná poloha…“ 

„…střehová poloha…“ 

54, 55 „…závěsový způsob…“ „…skrčný způsob…“ 

55 

„…těžištěm, a šikmo 

vzhůru…“ 

„…ještě, než…“ 

„…těžištěm šikmo 

vzhůru…“ „…ještě než…“ 



58 „…by byl…“ „…by bylo…“ 

59 „…přepětí…“ „…předpětí…“ 

64 „…Dalších částech…“ „…V dalších částech…“ 

70 „…o o,8 sekundy…“ „…o 0,8 sekundy…“ 

71 
„T-test vyšel -6,79.“ 

„…žáci atleti…“ 

„T-test vyšel -4,54.“ 

„…žáci a atleti…“ 

72 „...o 20, 7 metru…“ „…o 20, 7 metru liší…“ 

74 
„Děti podávali…“ 

 „…děti…zlepšili…“ 

„…Děti podávaly…“ 

„…děti…zlepšily…“ 

75 

„U nízké startu…“ 

„…přeskoků v držení míčku 

a postavené…“ 

„…obě skupiny měli…“ 

„U nízkého startu…“ 

„…přeskoků, v držení 

míčku a postavení…“ 

„…obě skupiny měly…“ 

76 
„Žáci byly více neklidní a 

nekoordinované.“ 

„Žáci byli více neklidní a 

nekoordinovaní.“ 

77 
„Atleti byly…“ 

„…testech se mi…“ 

„Atleti byli…“ 

„…testech, se mi…“ 

94 

Kumulativní četnost 

v posledních dvou řádcích 

13 a 14. 

Kumulativní četnost 

v posledních dvou řádcích 

12 a 13. 

 

Strana 69 – oprava tabulky hodnot pro skok z místa: 

  
Chlapci  Dívky 

 

Věk ϴ s ϴ s 

12 170,54 21,11 166,21 22,64 

13 180,42 21,49 171,79 22,82 

14 192,4 23,53 175,8 23,65 

Tab. 13: skok z místa – hodnoty populace (Pávek, 1977) 

 

Strana 80 – doplnění zdroje do seznamu použité literatury: 

 

PÁVEK, F. Tělesná výkonnost 7-19 leté mládeže ČSSR. Praha: Olympia, 1977. 


