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Připomínky a otázky k obhajobě: 

 

Ve výsledcích str. 50 je komentován vztah mezi koeficientem hrubé motoriky a jeho 

lokomočním sub-testem. Tento vztah neodpovídá cíli práce ani hypotézám a je nadbytečný 

(nepatří do výsledků). Dále je popisována „nejvyšší hodnota r“ mezi ZMD a střelbou. Dle 

mého názoru byl nalezen nejsilnější vztah mezi manipulačními dovednostmi a technikou (r= 

0.53. p < 0.001). Které vámi nalezené vztahy tak opravdu odpovídají stanoveným cílům a 

hypotéze H1?  

 

V práci uvádíte vztahy jednotlivých subtestů a výsledky jednotlivých testů základních 

motorických dovedností. V diskuzi pak provádíte praktická doporučení jen obecně. Jaká 

praktická doporučení by jste navrhnul na základě výsledků v jednotlivých testech 

základních motorických dovedností a dílčích subtestech? 
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