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Diplomová práce (déle jen DP) má 101 stran textu doplněného tabulkami a kinogramy. 
Seznam literatury je dostatečný, obsahuje 40 titulů převážně tuzemských autorů. 
Téma DP je zajímavé a pro splnění cílů byly zvoleny vhodné postupy řešení. 
 
Teoretická část je přehledně zpracována a obsahuje dostatek informací o sportovní přípravě 
dětí a mládeže, o zákonitostech vývoje, motorickém učení a rozvoji schopností. V práci 
zabývající se konkrétně atletikou a cvičením bych přesto uvítala více informací o růstu a 
vývoji organismu z hlediska fyziologie, naopak kapitola o psychickém vývoji by mohla být 
stručnější. 
Dále je stručně popsána technika provedení elementárních cvičení a některých dalších 
atletický disciplín včetně nejčastějších chyb.  
 
V metodologické části autor definuje cíle a úkoly práce, formuluje hypotézu, popisuje 
organizaci výzkumu a způsoby hodnocení. Výsledková část je pěkně řešená, ale nedostatkem 
jsou „rozmazané kinogramy“, které zhoršují možnosti hodnocení. Chybí číslování tabulek a 
kinogramů. U kinogramů přeběhu přes překážky by bylo vhodné připojit ještě minimálně 
jeden snímek, dokrok za překážkou je také důležitý pro hodnocení techniky.  
 
Kladně hodnotím kapitolu diskuze Dosažené výsledky jsou diskutovány nejen v rámci 
opakovaného měření po půl roce, ale i srovnávány s výsledky uváděných v předchozích DP 
od jiných autorů.  
Nestandardní posuzování je velice subjektivní, např. kinogram na str. 92 bych nepovažovala 
za modelové zhoršení. 
 
Práce celkově působí dobrým dojmem. Vytyčené cíle a úkoly práce byly splněny.  
Jedinou větší připomínku mám k velkému množství překlepů, téměř na každé straně, které 
výrazně kazí dojem jinak hezké práce. (Např. na str. 45: přítahová noha, vpřd, než, nad, dálka 
kroku, Kampiler) 
 
Otázky k diskuzi: 
Jaký je rozdíl v tréninku mládeže v zimním a letním období? Myslíte, že by bylo hodnocení 
jiné, kdyby trénink elementárních cvičení a techniky disciplín probíhal v letním půlroce? 
Motivovala kamera a natáčení děti k jiným výkonům nebo bylo z Vašeho pohledu provedení 
cvičení stejné jako obvykle? 
 
Doporučuji DP k obhajobě. 
Hodnocení: 
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