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Veroniky Bártové 
 

Tělesná zdatnost dětí staršího školního věku 

 

 
Témata související s tělesnou zdatností dětí jsou vždy aktuální. Tato teze platí v současnosti 

ještě více, než kdy jindy, protože koronavirová pandemie a s ní související opatření se 

jednoznačně negativně podepsala i na tělesné zdatnosti celé populace. Cílem bakalářské práce 

(s. 24) bylo zjistit tělesnou zdatnost dětí ve věku 12-15 let, v atletickém klubu TJ Dukla Praha. 

       Teoretická část práce se stručně zabývá tělesným, psychickým, pohybovým a sociálním 

vývojem dětí staršího školního věku. Dále se věnuje analýze základních motorických 

schopností. Vhodně zařazena je kapitola o různých druzích zdatnosti. Uvítal bych zde, kdyby 

se autorka, alespoň krátce, kriticky vyjádřila k nejdůležitějším použitým literárním titulům. 
Bártová poměrně erudovaně pracuje s  použitou literaturou i ostatními zdroji. Uváděné citace 

jsou vesměs srozumitelné a v normě.  

       Na straně 24 autorka uvádí také tři jednoduché, ale velmi zajímavé výzkumné otázky. 
a) Jak si děti zk lubu TJ Dukla Praha povedou na základě tabulek vydaných Českým 

atletickým svazem?   

b) Ve kterém roce dosáhnou testovaní nejlepších výsledků?   

c)  O kolik % budou chlapci dosahovat lepších výsledků? Budou ve všech disciplínách 

lepší chlapci? 

Tyto otázky  v podstatě vycházejí z názvu a cíle práce a jsou s nimi provázané. 

       Autorka se pomocí testové baterie (běh na 50m, autový hod plným míčem, skok do dálky 

z místa, běh na 12 resp. 6 minut) a standardních statistických metod úspěšně pokusila testovat 

výše uvedené výzkumné otázky. Zároveň  je zde charakterizován dostatečně četný výzkumný 

soubor. 

       Výsledky práce jsou velmi přehledně interpretovány pomocí podrobně komentovaných 

tabulek a grafů. Jedná se o nejhodnotnější část celé práce. V první části jsou výsledky autorčina 

výzkumu srovnávány s tabulkami ČAS, ve druhé jsou srovnávány výkony dívek a chlapců. 

Následná Diskuze je dobře zpracována. Je v ní mnoho autorových postřehů a názorů na získané 

výsledky.  

       Závěry  jsou sice velmi stručné ale zcela jasné a dobře strukturované. Najdeme v nich i 

zmínku o praktickém využití práce. 

       Po formální stránce nelze předkládanému textu, až na několik naprosto zanedbatelných 

drobností, nic podstatného vytknout. Zcela odpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou 

práci. Místy bych uvítal obratnější jazykové formulace. Práci vhodně doplňují dvě rozsáhlé 

přílohy. 
       Celkově mohu konstatovat, že se autorce promyšleným, logickým a systematickým 

přístupem ke zpracování údajů podařilo vytvořit kompaktní a vyrovnanou stať, která dobře 



naplňuje cíl práce. Uváděné nedostatky lze považovat za nepodstatné. Autorka vznikající práci 

pravidelně konzultovala a věnovala jí náležitou péči. Práci považuji za poměrně zdařilou.  

 

Práci  doporučuji   k obhajobě. 

                                                                                                                                                                                                    

Otázka k obhajobě:  Jak si vysvětlujete, že dvanáctileté a třináctileté  dívky dosáhly v běhu na    

                                 50 m lepších výkonů, než chlapci.  

     

V Praze, dne 11. 5.  2021                                      PhDr.et PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D.                                
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