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Shrnout poznatky o motorice dětí předškolního věku. 

Najít testovací metody pro hodnocení úrovně motoriky 

dětí předškolního věku. Zhodnotit vliv hokejového 

tréninku na posturální zralost.  

 

Vedoucí bakalářské práce PhDr.Tereza Nováková PhD. 

 
úroveň náročnost tématu na 

nadprůměrná průměrná podprůměrná 
teoretické znalosti x   
praktické zkušenosti x   
podkladové materiály (vstupní data) a jejich 
zpracování 

  x 

 
úroveň kriteria hodnocení práce 

nadprůměrná průměrná podprůměrná nelze hodnotit 
stupeň splnění cíle práce  x   
samostatnost při zpracování tématu    nelze hodnotit 
logická stavba práce  x   
práce s českou literaturou včetně citací   x  
práce se zahraniční literaturou včetně citací  x   
adekvátnost použitých metod   x  
hloubka provedené analýzy  x   
stupeň realizovatelnosti řešení  x   
formální úprava práce (text, grafy, tabulky) x    
stylistická úroveň x    

vysoké průměrné nízká   nejsou nároky DP na podkladové materiály, 
konzultace, průzkumy ...     

ve velké míře přiměřené částečné absentuje použití analýz, matem. statistických a jiných 
metod, komparací apod.     

ve větší míře částečná nižší nevyužitelnost využitelnost námětů, návrhů a doporučení 
k řešení problému     

vysoce funkční funkční méně funkční neuspokojivé obsah a relevantnost příloh v textu či příloh. 
části DP (tabulky, grafy, propočty apod.)     
 
Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 
 
Připomínky a otázky k obhajobě: 
 
Autorka diplomové práce splnila základní požadavky kladené na tento typ závěrečné práce.   
Co do formálních požadavků je práce velmi dobře zpracována, s výjimkou zpracování tabulek 
a grafů, které není zcela v souladu s metodologickým doporučením FTVS. Slabou stránkou 
práce je věcná významnost výsledků a praktická relevance vyvozených závěrů.  



  
Práce má mezioborový charakter,využívající poznatky z fyzioterapie a sportovního tréninku, 
který hodnotím jako velmi přínosný. Zatímco v oboru fyzioterapie autorka práce prokazuje 
dostatečný teoretický rozhled i praktické zkušenosti, v oboru sportovního tréninku je práce 
zvládnuta jen povrchně. V baterii použitých testů je využito testů posturální zralosti na 
pevném povrchu, ale nikoliv jejich ekvivalentů na ledové ploše, což ve své podstatě 
znemožňuje vyvozování jakýchkoliv závěrů o vztahu posturální zralosti a specifických 
dovedností (není určena specifičnost či obecnost vstupních dat). Dále je celá práce založena 
na hodnocení „motorických dovedností“ dětí předškolního věku pomocí času, což sice je 
jeden možných hodnotitelných faktorů, ale nikde není hodnocena technika zvládnutí reálných 
dovedností jako technika skluzu a odrazu, technika zatáčení či celá technika jízdy vpřed. 
Považuji za mírně kontroverzní, že autorka práce dává (oprávněně) vysoký důraz na 
hodnocení pohybového provedení testů posturální zralosti a poté žádný důraz na pohybové 
provedení testů dovedností na ledové ploše. Namísto techniky bruslení a zatáčení tak hodnotí 
dosažený čas, u kterého mohlo být dosaženo vyšších výsledků již zvýšením samotných 
rychlostních schopností nebo jen dočasnou adaptací motoriky na využívání bruslí na ledové 
ploše, případně dalšími faktory. Tato věková kategorie se vlastním specifickým dovednostem 
na ledové ploše teprve učí a hodnocení těchto dovedností pouze pomocí času považuji za 
velmi nepřiměřené. V úvodu práce autorka správně zmiňuje problematiku ranná specializace 
a její negativní důsledky, v konceptu práce však tuto problematiku neřeší důsledně.  
 
I přes zmíněné nedostatky doporučuji DP k obhajobě, prosím o důsledné zodpovězení otázek 
a ujasnění podstaty motorických schopností a dovedností.  
 
Otázky k obhajobě: 
 

1- Je možný motorický transfer dovedností trénovaných na ledové ploše s dovednostmi 
mimo ledovou plochu? 

 
2- Jaký je vztah posturální zralosti testované mimo ledovou plochu s dovednostmi na 

ledové ploše? (prosím i s vhodnou definicí schopností a dovedností) 
 

3- Jak se liší fyziologické a biomechanické nároky na zvládnutí sprintu 20m na pevném 
povrchu vůči sprintu na 20m na ledě za využití bruslí? 

 
 
 
Práce    je doporučena k obhajobě   
 
Navržený klasifikační stupeň: dobře 
Do rámečku vypsat slovní hodnocení z této škály:  výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl/a 
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