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Student si vybral aktuální téma týkající se úrovně pohybových schopností studentů 
středních škol. Ovšem už název diplomové práce je v rozporu s jejím obsahem. Nikde v textu 
se nedočteme nic o pohybových subschopnostech a naopak srovnávání úrovně pohybových 
schopností současných studentů se studenty z výzkumného úkolu z roku 1966, není obsaženo 
v názvu práce. Totéž platí o stanovení hypotéz Č. 3 a 4 , a přesto je této problematice 
věnována polovina výsledkové části práce. 

Problémy se vyskytují i v interpretaci výsledků. Na př. tvrzení na str. 50 dole, že současné 
studentky jsou lepší ve skoku dalekém z místa než studentky z r.1966 nesouhlasí s výsledky 
uvedenými v tabulce Č. 40. Toto tvrzení je rovněž v rozporu s grafem Č. 16 na str.58. 

V samotném textu se vyskytují těžko srozumitelná souvětí a dále je v textu značné 
množství chyb. 

Poměrně slušně provedené grafy skoku do dálky z místa mají označení v metrech místo v 
cm a pod. 

Dále je zde nepřesná charakteristika jednotlivých subtestů a společně s neznalostí 
názvosloví tělesných cvičení, neumožňuje jednotný výklad k provádění jednotlivých subtestů. 

Samotná práce je dosti rozsáhlá, obsahuje značné množství získaných údajů, které jsou 
přehledně zpracované v tabulkách a grafech, ale s výše uvedenými nepřesnostmi. 

V diskusi a v závěrech této práce, student poukazuje na některé problémy, které se 
vyskytly při získávání dat a navrhuje změny pro eventuální příští výzkum. 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem doporučuji práci k obhajobě a navrhuji 
hodnocení dobře. 

Otázky k obhajobě: 

1. Co to jsou pohybové subschopnosti a které znáš? 
2. Proč byly vybrány pro srovnání s populací z r. 1966 právě tyto čtyři subtesty, když nejsou 
všechny obsaženy v testu z r. 1966? 
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