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 Zvolené téma je aktuální a poukazuje na nedostatky ve všeobecné i speciální fyzické 

zdatnosti a připravenosti dětí. 

 Struktura diplomové práce je založena na kombinaci teorie a výzkumu založeném na 

testování skupin dětí. Teoretická část shrnuje fakta týkající se tématu. Autor zde objasňuje 

základní pojmy, které se vztahují k tématu. Jednotlivé pojmy jsou nahlíženy z různých 

hledisek, jsou porovnávány teorie a definice různých autorů. Jednotlivé kapitoly – názvy, 

obsah, posloupnost – působí poněkud zmateně: nejprve jsou definovány „koordinační 

schopnosti“ (4.1), ačkoliv autor uvádí, že jsou jednou ze složek motorických schopností, pak 

teprve „motorické schopnosti“ (4.2), dále charakterizuje „pohybové (motorické?) schopnosti“ 

(4.4). Na str. 26 je uvedeno, že koordinační schopnosti „budou“ prezentovány v samostatné 

části, přičemž tyto již „byly“ prezentovány dříve. Místy obsah a rozsah kapitol neodpovídá 

jejich názvu (4.1.6 x 4.1.9), nesedí význam a řazení kapitol a podkapitol (4.5.1 x 4.5.2 x 4.7).  

Velmi nepřehledně působí také obsah kapitol 4.3.2 a 4.3.3 díky neustálému přeskakování 

mezi věkovými vymezeními. Některé údaje a citace se v práci opakují (str. 13 a 14, 33 a 44).  

 Výzkumná část je založena na ověření 3 hypotéz pomocí testování (v metodách 

neuvedeno). Určující pro jejich ověření má být „tréninkový plán“, resp. tréninkové období“. 

O něm je v textu téměř nedohledatelná zmínka pouze na str. 47. Autor pravděpodobně 

zaměnil příklady tréninkových jednotek (v příloze) za tréninkový plán. Autor také porovnává 

dva neporovnatelné soubory – 12 probandů x 166 probandů. U souborů není uvedena jejich 

charakteristika, není tedy jasné, zda 166 testovaných žáků jsou děti nesportující nebo zda 

provozují jiný sport atd. 

 Výsledky jsou prezentovány zdvojenou formou – autor je uvádí v tabulkách a pak 

ještě v grafech, což přispělo k nepřiměřenému „objemu“ práce. Podobně je práce zahlcena 

téměř 100 stranami tabulek s výsledky jednotlivých žáků s uvedením jejich jmen. 

 V Závěru se hovoří, že v práci „je uveden komplex tréninkových jednotek“ (str. 114) - 

jsou jen v příloze, dále se zde mluví o „zařazení cviků do hodin tělesné výchovy dle přílohy“ 

a o „navržených postupech“ (str. 115) – nic z toho jsem v práci nenalezla. Rozhodně tato 

práce nemůže sloužit jako „příručka pro širokou veřejnost“, jak je uvedeno v poslední větě. 

  

Vzhledem k tomu, že autor v práci předvedl dobrou orientaci v teoretických zdrojích 

ke zvolené problematice a zpracoval velké množství dat, doporučuji i přes výše uvedené 

připomínky práci k obhajobě. 

 

 

Klasifikace:  

 

Otázka k obhajobě: Můžete upřesnit a uvést do souvislostí (případně odlišit) pojmy: 

koordinační, motorické a pohybové schopnosti? 

 

V Praze, dne  23.dubna 2011    podpis: ………………………. 


