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Diplomant hodnotil individuální odlišnosti běžecké techniky  u dětí 3. a 4. tříd v15 m letmém 
úseku. Záměrně vybraný soubor 185 dětí byl vybrán ze tří základních pražských škol a 
z jedné mimopražské  školy. Autor zvolil již dříve řešené téma, které inovoval pomocí 
softwaru Dartfish – využil digitalizaci pohybu, kterou tento program umožňuje. Autor 
porovnává četnost chyb v technice běhu u pražských a mimopražských škol. Výsledky 
srovnává s dřívější studií. 
Teoretická část je zpracovaná velmi kvalitně s využitím 50 titulů, které v textu řádně citoval. 
Použil přiměřený poměr domácích a zahraničních pramenů. Přesto bych pro interpretací 
výsledků použila kineziologické studie, které by přispěly ke kvalitnějšímu pedagogickému 
hodnocení vývojové úrovně techniky běhu (upřesnit název práce). Překvapivé jsou pro mne 
výsledky, které jsou upozorněním jen na četnost chyb a ne na hodnocení vývojové úrovně 
běhu  podle předem určených kriterií v okamžiku posuzování. Pak by jste se i nedopouštěl 
neobratného tvrzení, kterou Vy zde považujete za chybu např. tvrzení „běhu po patách“a běží 
tam opravdu po patách ? z obrázků to vůbec není jasné?(viz příloha srovnej obr.8, 17,18).  
Ve výzkumné části bych zvolila jen problémové otázky a pracovat s nimi. Práce není 
experimentálně zaměřená a proto je zbytečné formulovat ještě hypotézy, kterými se pak 
snažíte - nesnažíte pomocí metod potvrdit či vyvrátit předpoklady. Navíc jste je obě 
naformuloval stejně! Metodiku práce, zvolené metody práce jste kvalitně popsal a pro své 
řešení vhodně s nimi pracoval. 
Výsledková část včetně diskuse je soubor tabulek, grafů a komentářů k výskytu chyb 
v běžecké technice.Grafy jsou nevhodně barevně odlišené.Stěžuje mi to se v nich zorientovat.  
Práci by dále prospělo spíš tyto grafy a některé tabulky umístit do přílohy a naopak pracovat a 
hodnotit obrázky z přílohy v textové části. Čtenář by ocenil diskusi ze získaných výsledků. 
Pokud ve struktuře práce uvádíte „Výsledky a diskuse“ tak v komentářích ta diskuse chybí !  
Práce je po formální stránce dobře provedená a jen drobné nepozornosti (tečky, odsazení 
písmenek v textu) nesnižují její kvalitu.  
Pro obhajobu doporučuji, aby se student zamyslel nad diskusními formulacemi – pokusil se 
odhalit, hodnotit vývojovou úroveň techniky běhu u žáků mladšího školního věku   
 
Otázka pro obhajobu: 
Zkuste posoudit úroveň techniky běhu u žáků ml. šk. věk  podle daného členění na různé fáze 
 
 
Hodnocení:  
 
 
V Praze dne 29.4. 2011                                                      PaedDr. Jarmila Segeťová 
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