
          PEDAGOGICKÁ FAKULTA UK PRAHA - KATEDRA TĚLESNÉ VÝCHOVY 

 

                                            POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

Autor:  Michaela KARKOŠOVÁ 

Název práce: Úroveň tělesné zdatnosti předškolních dětí v různých typech předškolních 

zařízení 

Oponent: doc. PhDr. Hana Dvořáková, CSc. 

 

Aktuálnost tématu, obsahová struktura, formulace problému a cíle práce: 

Téma práce je aktuální vzhledem k rozšiřování alternativních škol. Struktura práce má 

odpovídající kapitoly, avšak ne zcela odpovídající obsah. Problém není formulován, cíl práce 

uveden v textu úvodu, který je spíše souhrnem. 

Úroveň teoretické části, kvalita práce s literaturou:  

Teoretická část vychází z 19 zdrojů a prokazuje určité formulační neobratnosti, zjednodušené 

nebo nesprávné chápání citovaného obsahu, nejzřetelněji v kap. 4, týkající se zdatnosti, což je 

termín v názvu práce: s. 23: „všechny vyjmenované typy…“ – žádné vyjmenované nebyly – 

nelze jako typ vnímat uvedené definice zdatnosti. „Tělesná zdatnost…pomáhá…vyrovnávat 

se s nároky ve sportu a tělesné výchově obecně“ – to ne. Celý poslední odstavec na s. 23 je 

nevhodně formulovaný. Kap. 4.2 je zpracována lépe. 

Dobře je zpracovaná část o lesních školách.  

Hned v úvodu je citován RVP PV, který mohl být využit k zdůvodnění cíle i konkrétních 

metod testování. 

Velmi často je používán termín cviky, i v nevhodných souvislostech, lépe pohyb.  

Metody, vhodnost, logika postupu práce: 

Cíl na s. 27 je formulován nejasně i nesprávně, je to spíše několik dílčích cílů. Dále uvedené 

dílčí cíle jsou postupem práce. Sedm výzkumných otázek je formulováno poněkud neobratně, 

např. VO1 chybí „se“, podobně neobratně formulovaná je VO3, avšak po odhlédnutí od 

formulací je možné je obsahově přijmout.  

Metodami je analýza podmínek a ŠVP na základě pozorování místa. Dále testování 5 

motorickými testy, kde je neujasněn vztah k dovednostem a schopnostem a především ke 

zdatnosti, která je v názvu práce. 

Testování proběhlo u dvou skupin dětí ve věku 3 – 6 let, které „měly přibližně stejný věkový 

průměr“ (s. 23). Průměr málo vypovídá o věkovém složení a to je pro interpretaci v podstatě 

zásadní problém. Je sice možné chápat problémy se zajištěním skupin dětí pro měření, ale je 

vždy nutná snaha, aby skupiny byly věkově co nejbližší – tedy stejně dětí 3letých, 4letých,… 

V práci však věkové rozložení uvedeno není. 

Úroveň analýzy, interpretace a diskuze: 

Výsledky analýzy podmínek – programu a režimu běžné a lesní mateřské školy jsou velmi 

vhodně popsány a zhodnoceny a tato část je formulačně nejlepší z celé práce.  

V interpretaci výsledků testování jsou grafy špatně číslované, po č. 10 následuje znovu č. 8. 

Grafy, kde je srovnání škol, nejsou zřetelné. Zřejmě došlo k zmatečnému přenosu při vložení 

práce do systému. Popis výsledků je lepší, avšak vzhledem k tomu, že není jasnější věkové 

složení jednotlivých skupin, je velmi obtížné skupiny srovnávat, či dokonce je srovnávat 

s minulými výsledky – s jakou věkovou kategorií?  

Diskuze se vyjadřuje k výzkumným otázkám – uvádí je zde jako „vědecké“ !!, což opravdu 

v této souvislosti nelze tvrdit. Avšak zásadní je neznámý věk měřených dětí a tedy i 

nemožnost vyhodnocování mezi skupinami nebo s jinými šetřeními. Na problém věku autorka 

upozorňuje při hodnocení hodu, kde si uvědomuje, jak výrazně může výsledky posunout 



jeden nadprůměrný výkon, avšak jinde již tento problém neřeší, přestože výsledky určitou 

nevyrovnanost skupin naznačují.  

Formulace závěrů, přínos a využití výsledků:  

Závěry nejsou jasně strukturovány, formulují však celkem dobře získané výsledky a 

poukazují na překvapivé horší výsledky dětí z lesní MŠ, avšak nevíme, zda to není pouze 

věkovým složením skupin. 

Formální stránka práce: 

Jak bylo již uvedeno, práce má mnoho formálních a formulačních problémů, některé i 

úsměvné: s. 17 “…pokud dítě prošlo proměnou ušního boltce…“ (chybí čárka), s. 18 …na 

tvrdou na tvrdý povrch…“  a doporučuje doskok na duchnu – s čímž nelze souhlasit.   

V číslování kapitol za posledním číslem nemá být tečka. 

 

Celkové zhodnocení práce: 

Na práci se zřejmě podepsal spěch, nebo opakované přepracovávání, protože tam jsou zcela 

zřetelné formální nedostatky v grafech, dále formulační problémy a chyby. Práce však má 

řadu úskalí i z hlediska vyhodnocení výzkumu především ve vyhodnocení ve vztahu 

k věkovému složení skupin.  

Pro přijetí této práce by bylo třeba nejzásadnější chyby v grafech opravit (zřejmě nahrát práci 

nově a správně?) a při obhajobě obhájit věkové složení a interpretaci výsledků.  

 

 

 

Otázky: 

Proč jste volila takto věkově nevhodný soubor? Bylo v každé skupině stejně 3letých, 4 letých 

atd., aby je bylo možné srovnávat? Uvažovala jste nad tímto složením? 

S kterou věkovou kategorií z r. 2010 jste své výsledky srovnávala? 

Charakterizujte zdatnost. 

Které zvolené testy se vztahují ke zdatnosti? 
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