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Autor bakalarske prace se rozhodl zpracovat tema, ktere je zajimave a z hlediska stavu 

skolni telesne rychovy aktualni. 

Formulace cihl a hypotez jsou vzhledem k tematu prace odpovidajici. V hypoteze 1 je 

vsak zminen i ryznam odrazorych schopnosti, ktere v praci nejsou dale zminovany. 

Teoreticka rychodiskajsou zpracovana strucne, ale velmi rystizne. 

Vyzkumna cast je zpracovana prehledne. R. Vostinak si vsak vybral ryzkumny vzorek 

ze zakladni skoly, jejiz zaci a uciteIe telesne rychovy by mohli byt motivovani kaZdorocne 

poradanym mezinarodnim zavodem svetorych ryskaru. Nejsem si vsak jista i tim, jestli 

rysledky ryzkumne casti nejsou trochu zkresleny i pusobenim PhDr. Janem Kocianem, 

atletick)rm trenerem TJ DDM Valasske Mezii'ici, na testovany vzorek. Pokud chce autor 

tvrdit, ze se ucitele venuji nacviku skoku vysokeho (s.26), bylo by mozna dobre provezt 

shodny ryzkum i na zakladni skole, kde pedagog nebude atlet - specialista. 

Velice pi'inosnou vsak shledavam rysledkovou cast, kde je zpracovan a popsan souhrn 

nejcastejsich chyb po skoku vysokem, nasledny popis a prupravna cviceni na jejich 

odstraneni. Kapitola je vhodne doplnena kinogrami. Vzhledem ke zpracovani rysledkove 

casti by se prace mohla stat pi'inosnym materialem pro ucitele telesne rychovy a atleticke 

trenery. 

V bakalarske praci se bohuZel vyskytuji formalni chyby. Z obsahu uplne vypadla 

kapitola 4.2, v tabuIce c.2 je uveden chybny udaj 0 nejhorsim skoku, prostorova orientace 

byla nahrazena prostorovou rychlosti (s.12). Ojedinele nejsou ani preklepy. 

Celkove vsak praci hodnotim jako zdarilou a v praxi dobre vyuzitelnou. Autor 

prokazal schopnost zpracovat dane tema na odpovidajici urovni . Bakalarskou praci 
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Otazka k obhajobe: 

eim si vysvetlujete jev, kdy se ve skupine D podstatne zlepsila technicka stranka 

skoku, ale prumemy skok se zlepsil pouze 0 ti'i centimetry? 
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