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Posudek na bakalářskou práci 
 

 školitelský posudek 
X  oponentský posudek 

Jméno posuzovatele: Martin Musálek 
 

Datum: 27. 8. 2019 
 

Autor: 
 

Název práce: 
 
 

x Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 
 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Zhodnotit vliv pohybové aktivity na motorický vývoj dětí předškolního a mladšího 
školního věku. Pracovní hypotéza nebyla stanovena 
 
 
 
 

Struktura (členění) práce: 
Vymezení jednotlivých období lidského života od prenatálního období po starší 
školní věk. Autorka vždy jednotlivá období charakterizuje z pohledu vývoje motoriky 
člověka. 
Vymezení a popis testových baterií, které jsou v současné době používané 
k hodnocení jednotlivých aspektů motoriky 
Prezentace výzkumných studií, ve kterých byly popisované testové baterie použity 
 
 
 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Zdroje jsou správně citovány, nicméně se domnívám, že zdrojů by z oblasti 
motorických testů a baterií mohlo být více. Konkrétně jsem nenalezl jedinou 
informaci o jediné plně standardizované baterii v ČR pro hodnocení motorické 
výkonnosti, kterou je UNIFITtest 6-60. Dále chybí testová baterie KTK, nebo MABC-
2, které jsou ve světě velmi hojně používané pro hodnocení úrovně základních 
motorických dovedností. S tím se také pojí absence zdrojů, ze kterých by právě byl 
jasný rozdíl mezi kvalitativním a kvantitativním pohledem na motoriku člověka. 
Domnívám se, že autorce by dané zdroje utřídily názvosloví a nedocházelo by 
k chybným pojmenováním, které v práci jsou – např: že TGMD-2 baterie byla 
použita pro hodnocení pohybových schopností. Tato formulace je chybní, protože 
TGMD-2 je baterií hodnotící velmi kvalitativně hrubou motoriku u dětí. 
 
 

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
NEOBSAHUJE 
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Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
 
 
 
 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Autorka dobře popsala období lidského života spojená s konkrétním vývojem 
motoriky. Nicméně očekával bych detailnější popis skutečného vlivu pohybové 
aktivity na motorický vývoj. Pohybová aktivita je silně spojena s tělesným složením, 
prevencí před civilizačními chorobami, s problematikou volnočasových aktivit, 
osvojováním specifických motorických dovedností (např: sportovních), 
„akademickou“ úspěšností ve škole, nebo rozvojem a úrovní kognitivních schopností 
i dovedností. Pokud tedy autorka uvede do cíle práce, že chce poukázat na vliv 
pohybové aktivity na motorický vývoj, očekával bych prezentaci informací, které 
například ukazují, jak jsou na tom děti, které jsou pohybově aktivnější proti dětem 
méně pohybově aktivním. Například to jaký je vztah mezi tělesnou zdatností a 
pohybovou aktivitou, nebo úrovní hrubé a jemné motoriky a pohybovou aktivitou u 
dětí. Jaké jsou genderové odlišnosti, věkové odlišnosti. Takových výzkumných prací 
existuje celá řada a přiznám se, že syntéza těchto poznatků mi v práci trochu 
chyběla. 
 
 
 
 
 
 

Otázky a připomínky školitele/oponenta: 
 

1) Kdo podle autorky nejvíce ovlivní míru pohybové aktivity dítěte (ať již 
pozitivním nebo negativním směrem)? 

2) Jakým způsobem pohybová aktivita působí na rozvoj mozku. Popis 
základního mechanismu, co se mění (produkce určitých faktorů-proteinů) 
v průběhu pohybové aktivity a je bezprostředně spojeno s rozvojem mozku 
(neuroplasticity) člověka. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Návrh hodnocení: 
 

 výborně   x velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 
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Podpis školitele/oponenta: 
 
 

 
Instrukce pro vyplnění: 

 Prosíme oponenty i školitele o co nejstručnější a nejvýstižnější komentáře k jednotlivým 
bodům (dodržujte rozsah), tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součástí posudku. 

 Posudek se odevzdává (zasílá) v elektronické podobě ve Wordu nebo PDF nejpozději do 
30.8. 2019  na adresu petr.sedlak-uk-prf@seznam.cz (pro účely zveřejnění na internetu pro 
studenty), a dále podepsaný  v 1 výtisku (jako součást protokolu o obhajobě)  na adresu: 

 doc. RNDr. Petr Sedlak, Ph.D. 

Katedra antropologie a genetiky člověka 
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta 
Viničná 7 
128 44 Praha 2 
Česká republika 
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