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Práce svým zpracováním splňuje obsahové formální i jazykové požadavky kladené na tyto druhy  prací. V práci která 

se zabývá tělesnou zdatností bych očekávala zařazení kapitoly, která bude pojednávat alespoň stručně o historickém 

vývoji testových baterií. Škoda, že studentka neprostudovala více zahraničních odborných textů. Jinak je práce 

zajímavá zejména pro trenéry atletiky, ale i další, ktetří by chtěli něco vědět a mít přehled o tělesné zdatnosti svých 

svěřenců i v jiných druzích sportovních odvětví.  

Otázky k obhajobě:                                                                                                                                         

1)  K čemu všemu mohou testy zdatnosti sloužit ?                                                                                              

2)  Čím si vysvětlujete, že dívky 12 - 13 let ve sprintu dosahují lepších výsledků než chlapci?                                                        

3) Jaké znáte další testové baterie hodnotící telesnou zdatnosti (včetně zahraničních)?

podpis

43

celkem 21, cizojazyčných 1
33 tab., 4 grafy, 2 přílohy (20 str.)
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Tělesná zdatnost staršího školního věku

Cílem bakalářské práce je zjistit tělesnou zdatnost dětí ve věku 12-15 let, připravujících se v atletickém klubu TJ Dukla 

Praha prostřednictvím motorických testů (sprint na 50 m, hodu medicinbalem, skok z místa, běh na 12 nebo 6 minut).


