
Posudek diplomové práce Bc. Terezy Janečkové „Úroveň posturální zralosti u dětí 
v atletických přípravkách“ 
 

Předložená diplomová práce má 51 s., 9 s. příloh. Seznam literatury obsahuje 41 citací. 

 

Za téma diplomové práce si vybrala autorka problematiku, která je u dětí předškolního věku 

zkoumána v širším měřítku spíše nahodile, než pravidelně. V úvodní části shrnuje cíle, úkol 

práce a hypotézy. Následuje obecná část, kde definuje a vymezuje teoretická východiska a 

základní pojmy jako je postura a posturální stabilita, posuzuje je i z hlediska 

biomechanického či vývojového. V druhé rešeršní části se věnuje podrobně testování úrovně 

motorického vývoje a shrnuje přehledně nejpoužívanější testovací systémy.  

Ve třetí části – metodologii – popisuje vytvoření specifické testovací baterie pro účely 

diplomové práce, jednotlivé testy a charakterizuje skupiny testovaných. V části věnované 

výsledkům podrobně rozebírá dosažené výsledky, přičemž používá některé statistické metody 

a vztahuje je k potvrzení či zamítnutí hypotéz. Poslední, šestá část je věnována závěrům. 

 

Uvedená práce je  zpracována s dostatečným metodologickým i citačním aparátem. Po 

formální stránce je v pořádku, nicméně ji devalvuje řada překlepů, které svědčí o tom, že 

autorka nevěnovala velkou pozornost tomu, aby si ji pečlivě přečetla před odevzdáním. 

K vlastní práci mám několik faktických i kritických poznámek, na které by měla autorka 

reagovat při obhajobě. 

s. 16 Unifittest od r. 1988, používal se i dříve pod jiným názvem. Tak jak je to popsáno, to 

vypadá, že v ČR existuje od r. 1988 a oficiálně se používá od r. 1993. 

s. 19 Soubor pouze 26 probandů je dosti malý na vytvoření širšího zobecnění, proč nevyužila 

dalších přípravek, aby jej zvětšila? 

Výběr testů je záležitostí vždy diskutabilní, v zásadě však proti němu nelze míti námitky a pro 

daný účel jsou vybrány vhodně. Postrádám však konkrétní odborné zdůvodnění, proč autorka 

zvolila právě tyto testy. Věta, že to bylo na základě získaných poznatků ze studia o testech…,  

nepovažuji za odpovídající fundované zdůvodnění. Část těchto kritérií pak uvádí v diskusi, 

mělo by to však být spíše v metodice práce.  

s. 21 tabulka a dále: vysvětlit, co jsou to Lemury s vnitřní rotací (vyskytuje se i v dalších 

tabulkách). V této souvislosti znovu opakuji, je škoda, že autorka nevěnovala větší péči 

opětovnému přečtení rukopisu a neodstranila některé překlepy.  

s. 27 rozpor v hodnocení shody hodnotitelů by si zasloužil větší pozornost. Může naznačovat 

širší problém hodnocení, které může být ve tříbodové škále dosti nepřesné. Teoreticky je 

dokonce možné, že jeden z hodnotitelů bude dávat hodnocení 0, další dva. Jaká pak bude míra 

shody hodnocení posuzovatelů a korelace jejich hodnocení? 

Autorka by měla exaktně zdůvodnit, co bylo hlavní příčinou rozdílného hodnocení. 

Neschopnost dětí provést test dvakrát vždy na stejné úrovni jak přepokládá v jedné větě 

v závěrech nebo rozdíly v subjektivním posuzování hodnotitelů? Dostatečně fundovaná a 

výsledky podložená odpověď na tuto otázku je důležitá pro validizaci navrženého souboru 

testů a částečně vlastně souvisí i s výběrem testů. Bylo by tedy na místě více rozebrat 

reliabilitu shody těchto dvou pozorovatelů. 

Uváděná korelace 0,72 je soubornou korelací za všechny měření? Jak byla tato hodnota 

zjištěna (v tabulce je u jednotlivých testů  Spearmenův koeficient 0,69-0,70-0,75-0,61). 

Nikde jsem nenašel zmínku o reliabilitě testů, zamýšlela se nad ní autorka nebo je o ní zmínka 

v literatuře.  

Otázkou je hodnocení rozdílu ve zlepšení u členů přípravek ve druhém měření. V tomto věku 

je důležitá i spontánní pohybová aktivita a pohybová aktivita absolvovaná v rámci rodiny. 

Sama autorka to ostatně uvádí na konec diskuse. Může tedy říci, zda byl významný statistický 



rozdíl mezi členy přípravek, kteří mají další organizovanou pohybovou aktivitu, a to samé 

v podstatě ve vztahu ke kontrolní skupině, kde také tři jedinci sportují. Byly lepší děti více 

sportující nebo velikost zatížení sportovní aktivitou nehrála ve zlepšení roli? 

 

Závěr:  formálně solidně zpracovaná práce, nicméně je škoda, že autorka plně nevyužila 

potenciál zajímavého tématu. Uvedenou práci doporučuji k obhajobě a přepokládám, že 

autorka odpoví při obhajobě na připomínky a současně odstraní překlepy, zejména ty poněkud 

nešťastné z tabulek. 
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