
Dvořáčková Hana: Úroveň pohybové zdatnosti žáků šestých a sedmých tříd ZŠ 
v Hodoníně a Hovoranech. (posudek oponenta práce) 

Diplomantka si vytkla za cíl diplomové práce zjistit, zda úroveň pohybové 

zdatnosti žáků ze sportovních tříd se zaměřením na atletiku je vyšší než u žáku 

z nesportovních tříd.  

V teoretické části zpracovala diplomantka některá témata týkající se testování 

pohybové zdatnosti ve školní tělesné výchově. Charakterizovala tělesnou výchovu, 

vývojové zákonitosti žákovského věku, motorické schopnosti. V kapitole 2. 5.  však 

postrádám zmínky o možnostech diagnostiky úrovně pohybové výkonnosti a odkazy na 

práce, které řešily podobnou problematiku. Celkem nadbytečná se jeví exkurze do teorie 

sportovního tréninku o kondiční přípravě a osobnosti trenéra.Charakteristika atletiky a 

význam atletiky se řešeného tématu dotýkají jen okrajově. Použitá studijní literatura je 

nestejnorodá, některé publikace jsou popularizační a citace jejich autorům v daném 

kontextu nepřísluší (5, 17). Dále je citován editor místo autora kapitoly (22). Literatura 

23 špatně uvedena, odkazy na články v TVSM jsou neúplné. Prosím doplnit a opravit. 

V metodické části je nadbytečné uvedení celého popisu prováděných testů, který 

je kompletně převzat z (11), postrádám popis zkoumaných souborů, počet dětí 

v jednotlivých skupinách, popis jakým způsobem budou výsledky zpracovány. 

Dále postrádám, informaci o tom, zda děti byly váženy a měřeny. Prosím doplnit 

Ve výsledkové části je uvedeno 32 grafů, znázorňující porovnání úrovně základní 

motorické výkonnosti v jednotlivých testech (člunkový běh, skok daleký z místa, leh-sed, 

běh po dobu 12 min). Vzhledem k tomu, že v teoretické části byly zmiňovány otázky 

výživy a problém vzrůstajícího počtu obézních dětí, očekávala jsem údaje o výšce a 

hmotnosti žáků. Prosím vysvětlit. Dále v práci postrádám tabulky s konkrétními 

testovými výsledky jednotlivých žáků, které by bylo možné použít k dalšímu srovnávání, 

prosím doplnit. Dále je třeba opravit anglický název práce a abstrakt. 

Přes všechny uvedené výtky, a pokud diplomantka doplní a opraví požadované, je možné 

předloženou práci doporučit k obhajobě. 

Hodnocení: 

V Praze dne  3. 5. 2008                             PaedDr. Jitka Vindušková, CSc. 

Otázky: 1. Myslíte si, že výsledky testování základní pohybové výkonnosti mohou být 

součástí hodnocení žáka z TV? 2. Jaké je role TV v budování žákova životního stylu? 


