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Posudek vedoucí diplomové práce 
 

 

Název diplomové práce: Vznik a vývoj hromadných tělovýchovných vystoupení na území České republiky 

Diplomantka: Ilona Šindelářová 

Vedoucí diplomové práce: PaedDr. Jana Hájková 

 

Diplomantka se pomocí 25 literárních zdrojů (včetně internetových a kronik) na 116 stranách textu 

pokusila popsat vznik a vývoj hromadných tělovýchovných vystoupení na území České republiky. Byly 

použity metody diachronní, progresivní, synchronní, indukce a dedukce a obsahová analýza.   

Práce vychází z obecné charakteristiky hromadných tělovýchovných vystoupení. Hromadná vystoupení 

jsou rozdělena do tří základních období tak, aby reflektovaly obecný historický vývoj. Jednotlivé kapitoly, 

které popisují slety (spartakiády), mají kvůli lepší přehlednosti stejnou strukturu. V práci se objevuje 

nepřesnost v označení území – na str. 9 v kapitole Cíl a úkoly práce „…na území České republiky…“ a na 

str. 15 v kapitole Vznik hromadných tělovýchovných vystoupení na území našeho státu se píše o 

„Československu“. Snad se někde mělo objevit upřesnění či vysvětlení tohoto problému. Mezi mnoha 

klady práce patří i objasnění původu vzniku slova spartakiáda na str. 60. V kapitolách, které pojednávají o 

spartakiádách, je patrné, že diplomantka čerpala z původních, velmi tendenčních, materiálů. 

Kapitola 5. ukazuje vývoj hromadných tělovýchovných vystoupení podle vybraných aspektů 

v přehledných tabulkách. Mezi aspekty patří počet cvičenců a velikost cvičiště, použité náčiní a nářadí, 

technický vývoj hudebního doprovodu, zastoupení jednotlivých složek atd. Určitě by bylo zajímavé 

zachytit i vývoj hudebních doprovodů, prostorové i pohybové choreografie, ale sama diplomantka 

přiznala, že nesehnala dostatečné množství materiálů, které by jí umožnily posoudit i tyto výše uvedené 

aspekty vývoje. 

Autorka se v kapitole 6 Diskuze snažila dát do vztahu některé aspekty, a tím i vysvětlit vývoj hromadných 

tělovýchovných vystoupení. Domnívám se, že se to podařilo především při posouzení počtu cvičenců a 

velikosti prostoru nebo při hodnocení počtu cvičenců v letech 1955 – 1965 vzhledem k vývoji ve 

společnosti. Závěr práce mohl být konkrétnější. 

Práce je po formální stránce v pořádku. 

 

Práci doporučuji k obhajobě. 
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Otázky k obhajobě: 

1. Na str. 65 píšete o II. celostátní spartakiádě, kde se kromě jiných zúčastnilo i 423 jiných středisek. 

Co je tím míněno? 

2. Vysvětlete, proč se hovoří o I. – III. celostátní spartakiádě, ale pak o Československé spartakiádě 

1975? 

 

Hodnocení: 

 

 

Praha 14. 8. 2011      PaedDr. Jana Hájková 


