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Aktuálnost tématu, obsahová struktura práce, formulace problému a cíle práce.
Student ve své práci sleduje proměny výkonnosti ve vybraných atletických disciplínách, žáci byli
sledováni po celou dobu stejným pedagogem a data jsou z velmi dlouhého časového rozmezí
(1987-2019).
Poměr teoretické a praktické části práce je vyvážený, celá práce je přehledná. Cíl je formulován
jasně a koresponduje se záměrem práce. Některé problémové otázky (lépe by bylo uvádět
výzkumné otázky) jsou formulovány nejasně (ot. 4 Je nárůst či pokles výkonnosti vždy přibližně
lineární?; ot. 3 Je trend výkonnosti vždy stejný?) - vhodnější by byly zjišťovací otázky k danému
stavu. Výhradu mám k termínu atletická výuka, používáme výuka atletiky nebo výuka atletických
disciplín.

Úroveň teoretické části, komplexnost analýzy zkoumaného problému, kvalita práce s literaturou
Sestavení teoretické části je logické a vyvážené. Práce je přehledná bez závažnějších gramatických
a stylistických nedostatků.
V teoretické části se autor podrobně věnuje i historii, která s následným výzkumem vůbec
nesouvisí. Naopak stěžejním tématům se věnuje málo - výkonnost je velmi okrajová a krátká
kapitola, u pohybových schopností je rozsáhlá obecná teorie bez přesahu do atletických disciplín,
resp. tomuto spojení je věnována pouze velmi krátká kapitola.
Kladně hodnotím kapitolu zabývající se výzkumy (kap. 9). I když zde by měla být uvedena řada
prací, k nimž se autor odkazuje v diskusi, přičemž v teorii zcela chybí (viz. dále).
U citací autorů velmi často chybně uvádí v textu pouze jednoho autora, ačkoliv v přehledu
literatury jsou uvedeni 2 autoři, resp. více. Zcela zásadní výtku mám k faktu, že autor v přehledu
uvádí až přehnané množství literatury, přičemž v textu tuto literaturu jako zdroj neuvádí, nikde v ji
necituje.

Výzkumné metody, jejich vhodnost, logika postupu práce, formulace hypotéz.
Sběr a množství kvalitních dat a jejich zpracování hodnotím jako nejzdařilejší část práce.
Výzkumný soubor je poměrně rozsáhlý (232 probandů), ale chybí informace, jako bylo zastoupení v
jednotlivých srovnávaných skupinách. Lze předpokládat, že počty budou srovnatelné, ale uvedeno
to není.
Procenta a aritmetický průměr jsou statistické funkce, nikoliv statistické metody, jak autor uvádí.
Jako metoda měla být uvedena deskripce a posouzení významnosti rozdílů. Při absenci adekvátních
metod můžeme pouze konstatovat, že dochází k rozdílům ke změně, ale nelze určit, zda je zjištěný
rozdíl statisticky či věcně významný.
Uvedené hypotézy jsou logické a kladně hodnotím, že všechny vychází z dřívějších rozsáhlých
výzkumů. Avšak pokud mají být hypotézy verifikovány, resp. falzifikovány, je nutno je uvést nulovou
hypotézu, na základě jejíhož zamítnutí může být přijata hypotéza alternativní.
S daty zjišťujícími vytrvalost autor bohužel vůbec nepracuje ani při vyhodnocení sledovaných
skupin ani při srovnání s předchozími výzkumy. Přičemž vytrvalost je z hlediska posouzení zdatnosti
nejvýznamnější.
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Úroveň analýzy a interpretace výsledků, zaměření a úroveň diskuse.
Grafické zpracování je přehledné, jasné, veškeré grafy a získané výsledky jsou srozumitelně
okomentovány.
Diskuse je velmi obsáhlá, kvalitně zpracovaná a poskytuje velmi zajímavé a podnětné poznatky.
Svědčí to o důkladném studiu a práci autora.
V diskusi věnuje autor obrovský prostor hledání příčin poklesu výkonnosti. Je to logické a
pochopitelné, ale nebylo to uvedeno nikde v cílech, otázkách ani v úkolech. Hodně pracuje s
obezitou či zájmy dětí, přičemž v teorii tomu věnována pozornost není. Výzkumy a teoretické
podklady k těmto tématům uvádí až rovnou v diskusi, kde je konfrontuje se svými dojmy či se
zjištěními pedagoga, který se podílel na sběru dat.

Formulace závěrů, přínos a využití výsledků.
V závěru jsou stručně shrnuty výsledky celé práce. Výsledky potvrzují klesající trend výkonnosti.
Souhlasím s názorem, že práce, resp. získaná data mohou sloužit jako zdroj pro srovnání i jako
podklad pro další práce.

Formální stránka práce
Práce dodržuje normy i rozsah práce. Vyskytují se zde pouze drobné gramatické chyby a některé
stylistické nedostatky. Kapitoly jsou sestaveny logicky, členění je jasné a přehledné.

Celkové hodnocení práce
Základní myšlenka je nesmírně zajímavá, co se týče výzkumu i transferu do praxe. Autor prokázal
dobrou orientaci v problematice, schopnost pracovat s odbornou literaturou, analyzovat a
interpretovat získaná fakta.
Velmi kladně hodnotím práci s daty a vyhodnocení. Výhrady mám k diskusi, citacím literatury a
přesné formulaci hypotéz.

Práci doporučuji k obhajobě.

Návrh klasifikace:

Otázky k obhajobě:
Proč jste nepracoval více s vytrvalostí, pedagog ji jistě u svých žáků průběžně zjišťoval?
V čem spatřoval pedagog sbírající data hlavní příčinu poklesu výkonnosti a domníváte se, že je
možnost zvrácení tohoto trendu, případně jak?

Datum: Podpis:

2


