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 Výkonnost v atletických disciplínách nižších věkových kategorií je nečetným, ale velmi 

zajímavým tématem diplomové práce. Je tomu tak mimo jiné i z toho důvodu, že na prvním 

stupni základní školy bývá často měření výkonů dětí a jejich vzájemné porovnávání 

nepochopitelně potlačováno. Z uvedeného tedy jasně vyplývá aktuálnost zvoleného tématu.  

Hlavní i dílčí cíle, úkoly práce, jakož i výzkumné otázky jsou na s. 9 stručně a výstižně 

formulovány. Logická struktura textu vykazuje veškeré náležitosti kladené na diplomovou 

práci. 

Teoretická část práce v kapitolách o historii atletiky, její výuce na I. st. ZŠ, psychosomatickém 

vývoji dětí mladšího školního věku a analýze vybraných atletických disciplín komplexně 

pojímá zkoumaný problém. Více než třicet informačních zdrojů uvedených v seznamu 

literatury je vhodně voleno a řádně citováno. 

Pracovní hypotézy autorka neformulovala. Statistické charakteristiky uváděné a popsané  

v kapitole 5 (aritmetický průměr, modus, medián, směrodatná odchylka, korelace) jsou vhodně 

a logicky použity při interpretaci výsledků ve výzkumné části práce. Struktura této části práce 

je přehledná a jasná. Interpretované tabulky a grafy jsou řádně komentovány a tvoří vlastní 

výsledky práce. 

Diskuse je poněkud stručná, ale výstižná a zdařilá. Na několika místech se prolíná s následující 

kapitolou. 

Ve strukturovaných Závěrech autorka odpovídá na výzkumné otázky. Domnívám se, že tato 

kapitola je nejen zajímavá, ale i velmi poučná. V učitelské i trenérské praxi je komplexně 

využitelná. 

Po formální stránce jsem v textu neobjevil výraznější nedostatky. Práce je srozumitelná a 

přehledná, prakticky bez gramatických chyb. Lze nalézt jen několik překlepů, např. na s. 47  

„v hodnu kriketovým míčkem.“  Použité přílohy práci vhodně doplňují. 

Celkově mohu konstatovat, že diplomová práce je zdařilá. Její řešení bez testování pracovních 

hypotéz není sice zcela standardní, ale úroveň práce v žádném případě nijak nesnižuje.  Nelze 

přehlédnout, že se diplomantka dokonale zorientovala ve zvolené problematice. Velmi kladně 

je třeba hodnotit velkou píli a snahu dostát úkolům, které před ní diplomová práce postavila. 

Vznikající práci pravidelně konzultovala.  

Práci doporučuji k obhajobě. 

 

Otázka k obhajobě: Proč jste pro výzkum zvolila disciplíny - běh na 50 metrů - skok  

daleký - hod kriketovým míčkem ? 

Hodnocení :  

 

V Praze, dne 29. 8.  2021                           PhDr.et PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D. 

                                                                                     vedoucí  práce 


