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Práce obsahuje 109 stran textu, 6 příloh a 122 citovaných zdrojů, z toho 10 zahraničních. 

Téma práce je velmi aktuální vzhledem k diskuzi o účinnosti vzdělávání obecně i v tělesné 

výchově jako oboru, tedy k formulovaným standardům tělesné výchovy. 

Teoretická část obsahuje souhrn hlavních zjištění a názorů na současnou realizaci tělesné 

výchovy v základní škole, formulování problémů i doporučení, která z této analýzy vycházejí. 

Následně jsou kapitoly věnovány tělesné výchově v kurikulárních dokumentech, v RVP ZV, 

základním pokynům ke zpracování ŠVP a v nich tematickým plánům. Stěžejními jsou, podle 

mého názoru, kap. týkající se Standardů základního vzdělávání (2.3) a Hodnocení (2.4), které 

lze jen obtížně oddělit a vzájemně se prolínají i v daném textu. V těchto kapitolách je třeba 

ocenit snahu po využití zahraničních zdrojů, které mohou být motivací i příkladem řešení 

problému ověřování účinnosti vzdělávacího procesu v tělesné výchově. Část teoretická přináší 

potřebné informace a je možné ji považovat za zdařilou, avšak škoda, že z uvedených 

informací a doporučení nebylo provedeno jakési shrnutí a zhodnocení, které by dávalo 

východisko pro empirickou část. Teoretická část končí výčtem otázek kanadské iniciativy 

QDPE bez zhodnocení, bez upozornění na shodné či rozdílné názory předkládaných možností, 

což by následně tvořilo jasný přechod k cílům. 

Hlavním cílem práce je analyzovat možnosti ověřování standardů pro tělesnou výchovu na 

základní škole, což je cíl velmi obtížný, ale velmi důležitý z hlediska současné snahy 

zhodnotit vzdělávání v tělesné výchově. K jeho naplnění pomáhá pět dílčích cílů, které 

současně vyjadřují postup práce. Dále byly formulovány dvě výzkumné otázky, které by 

dostačovaly, přesto ke každé otázce byly formulovány dvě hypotézy, které staví na odhadu 

autora. 

Metodami byly vědomostní test a ankety. K vědomostnímu testu se vázal první dílčí cíl  - 

sestavit test vycházející z navrhovaných standardů, i další cíl, tedy analyzovat získané 

výsledky, případně i cíl čtvrtý – ověřit funkčnost indikátorů. Dále byly použity dva 

nestandardizované dotazníky, spíše ankety, pro žáky a pro učitele. Z hlediska cílů se jeden 

z nich vázal na cíl zjistit názory učitelů na ověřování. Anketa pro žáky byla spíše doplněním 

k vědomostnímu testu. V popisu metod jsou dále uvedeny typy otázek testu a hodnocení. Dále 

je uvedena charakteristika souboru, získaného internetovým dotazováním, postup realizace 

šetření a použité metody analýzy dat.  

Část výsledková obsahuje Výsledky vědomostního testu (5.1), Souhrnné výsledky 

vědomostního testu (5.2), Výsledky žákovského dotazníku (5.3), Výsledky učitelského 

dotazníku (5.4) a Ověřování pohybových činností (5.5). První čtyři části tedy vycházejí 



z uvedených metod, kap. 5.5 je nezařaditelná kapitola, která není v metodách zmíněna, i když 

je možné chápat, proč byla realizována. Pro její zařazení by bylo třeba upravit cíle i metody.  

Autor zpracovává výsledky odpovědí na úlohy testu podrobně, snaží se je analyzovat 

z hlediska četnosti, obtížnosti, citlivosti a ve vztahu k úspěšnosti žáků, což jistě je záslužné. Je 

zde však zásadní problém, který tuto snahu znehodnocuje, a to je formulování úkolů 

vědomostního testu. To bylo prvním dílčím cílem, avšak o procesu formulování úkolů a 

prokazování jejich validity ve vztahu ke standardům, či indikátorům není v práci žádná 

zmínka, ačkoliv to je zásadní problém celého aktu možného ověření úrovně vzdělávání. 

Přitom v textu ani v diskuzi se o volbě úloh a otázek neobjevuje téměř žádná pochybnost, 

úlohy vůbec nejsou diskutovány. Konstatování mírné pochybnosti o vztahu k indikátoru se 

projevuje jen asi ve dvou případech, v otázkách č. 8 a 19. Přitom je zcela jasné, že řada 

odpovědí na otázky ani nemůže korespondovat s indikátory, kromě toho je formulace otázek 

často nejasná, nejednoznačná, problematická, konkrétní příklady jsou uvedeny dále. 

Domnívám se, že to je zásadní problém, který by měl být řešen, avšak je to úkol velmi 

nesnadný, tím spíše pro jednotlivce, avšak autor by si měl být tohoto zásadního problému 

práce vědom a alespoň se pokusit jej na zvolených příkladech úloh diskutovat. 

Výsledky ankety žáků přinášejí několik informací o vztahu a názorech žáků. Korelovat 

výsledky vědomostního testu se známkami z tělesné výchovy je zbytečné, známky vyjadřují 

něco jiného a jak správně autor uvádí, 80% žáků má hodnocení výborné, proto není příliš 

směrodatné. 

Odpovědi na dotazník pro učitele je zpracován v grafech a přináší základní názory na 

testování. Učitelé se také vyjadřovali volně a jejich názory autor cituje v práci, avšak nijak je 

neshrnuje, nehodnotí, nezohledňuje, což je škoda. 

Již zmíněná kap. 5.5 Ověřování pohybových činností se snaží prokázat náročnost zkoušení 

jednotlivců z pohybových úloh a tak ověřit praktické znalosti a dovednosti. Je jisté, že 

takovéto zkoušení možné není a domnívám se, že to ani není cílem a učitelé obvykle dokáží 

posoudit či zjistit dovednosti v běžné hodině tělesné výchovy. Avšak i zde je možné velmi 

polemizovat se zvolenými úkoly – ze tří zvolených úkolů jsou dva problematické, viz dále. 

Diskuze se zabývá celkovým hodnocením výsledků testů a nastavením hodnoty úspěšnosti ve 

vztahu k běžným praktikám (CERMAT), ale stále vůbec nepochybuje o podstatě celého 

vědomostního testu, tedy zda zjišťuje to, co zjišťovat má. To by však mělo být zásadním 

obsahem této kapitoly. Diskuze nad dalšími výsledky (anket) odpovídá možnostem.  

Závěry by měly jasně a pregnantně shrnout získané poznatky, zde se jedná spíše o pokračující 

diskuzi. 

Formální stránka práce je dobrá a přehledná. V textu se vyskytuje několik drobných překlepů 

a na některých stranách (107, 108) se mění velikost písma. 

 

Závěr: 

Téma práce je velmi záslužné, avšak velmi obtížné pro řešení jednotlivcem. Práce může být 

považována za první krok k hodnocení standardů a následně výsledků vzdělávání v tělesné 

výchově. Autor se však bohužel vůbec nezabýval podstatou problému, tedy volbou a 



formulacemi úloh a jejich vztahem k indikátorům. Provedl celou řadu matematických analýz, 

avšak bohužel na nevalidních číslech. Domnívám se, že jednotlivec nemohl splnit přijatý 

úkol, protože vytvořit vhodné a validní úkoly pro ověření výsledků vzdělávání v tak, 

z hlediska hodnocení složitém oboru, bylo velmi obtížné, ale autor si toho měl být vědom a na 

tyto problémy poukazovat. Úlohy zkoušek CERMATu, se kterými autor test poměřuje, také 

nevytvořil jeden člověk. Z tohoto důvodu oceňuji představenou práci jako odvážný krok, 

doporučuji ji k přijetí jako práci rigorózní, ale žádám o vyjádření se k problematice tvorby 

úloh, která v práci nebyla vůbec zmíněna, a s tím i vyjádření se ke konkrétním 

problematickým úlohám, uvedeným níže. Dále je třeba formulovat jasné závěry ve vztahu 

k cíli. 

 

Problematické úlohy vzhledem k indikátorům: 

úloha 2 – vědět, co je aerobní aktivita a pravidelně ji zařazovat do svého režimu je velký 

rozdíl,  

úloha 4 – pojmenovat neznamená umět a provádět 

úloha 17 – nevypovídá o praxi - k jejímu splnění stačí sledovat hokejová utkání v televizi, 

hokej se většinou prakticky nerealizuje, či jen omezeně dle podmínek  

Úloha 20 – nevypovídá o praktické realizaci 

Úloha 21 – velmi nejednoznačná, aerobní činnosti s nízkou zátěží jsou zcela jistě 

doporučovány obézním spíše, než cvičení v sedu či lehu 

Nejasná, nejednoznačná, problematická formulace otázek:  

č. 1, podúloha 2, tab. 9, s. 64: jak se liší běh a jogging?, 

úloha 15 – proč má sjezdové lyžování negativní dopad na prostředí, pokud se jezdí na 

vymezených sjezdovkách? 

Problematické praktické úkoly z kap. 5.5: 

Úloha 1: jsou zde uvedeny i cviky, které v žádném případě neprotahují zadní stranu nohou, 

není jasné, zda zde jsou hodnoceny jako správné, zřejmě ano (také popis poloh není zcela 

správný). 

Úloha 2 zcela jasně preferuje chlapce, je jisté, že dívky mají k fotbalu úplně jiný vztah a proto 

i jejich dovednosti budou jiné. 

 

 

 

V Praze, 3.2. 2017                                                  doc. PhDr. Hana Dvořáková, CSc. 

  

 


