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Zpracování tématu nácviku překážkového běhu na I. stupni ZŠ je velice zajímavým a
přínosným počinem vzhledem k rozvoji kondičních a koordinačních schopností dětí mladšího
školního věku a myšlence zatraktivnění atletiky ve školní tělesné výchově.

Formulace cílů a hypotéz jsou vzhledem k tématu odpovídající.
Diplomantka zpracovala dva směry teoretických východisek, které bezprostředně

souvisejí s vybranou tématikou. V souladu s textem nebyla popsána charakteristika
jednotlivých historických způsobů přechodu přes překážky, které jsou V práci zmíněny (str.2l,
25) a dělení podskupiny překážkových běhů není kompletní. V textu se vyskytují citace
autorů, kteří nejsou uvedeni v seznamu použité literatury a není uvedena ani jejich práce
z ktere' bylo čerpáno. V některých případech je čerpáno z poměrně dosti staré literatury
(1961 ,l962) a autorka neuvádí žádný cizojazyčný zdroj.

Ve výzkumné části se projevila kreatiyita a nápaditost při přizpůsobování materiálních
podmínek pro nácvik překážkového běhu dětí mladšího školního věku. Při získávání výsledků
výzkumu a tvorbě metodického postupu byly prokázány teoretické vědomosti a praktické
zkušenosti diplomantky z oblasti překážkových běhů.

Závěr by měl prezentovat nejen dosažené výsledky *a splnění cílů/ala také východiska
pro praxi. *s*
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V práci chybí kapitola uceleného přehledu o výzkumné práci. Uvedení cílů, hypotéz,
charakteristiky výzkumného souboru, metodika práce a popis zpracování získaných dat
v souhmném celku, by přispělo k přehlednosti a rychlejší orientaci V řešené problematice.
Ve struktuře práce chybí abstrakt a klíčová slova.

Formální náležitosti a úprava jsou na odpovídající úrovni.

Celkové hodnocení: práci lze hodnotit jako velice zdařilou a v mnoha směrech přínosnou.

Doporučení k obhajobě: DP doporučuji k obhajobě
Í

Klasifikace: /17 /muí
Otázky k obhajobě:
1. Z čeho vyplývala čtyřhodinová dotace na nácvik překážkového běhu?
2. Jaká hodinová dotace by byla na základě dosažených výsledků optimální k nácviku
překážkového běhu na I. stupni ZŠ?

V Praze, dne 27.4.2009 Mgr. Zdeňka Engelthalerová


