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                Příprava dětí mladšího školního věku v hasičském sportu 

     Problém dětí v hasičském sportu inspiroval diplomantku ke zpracování této tématiky na úrovni 
diplomové práce. Komplexní přístup, který k uvedenému problému zaujala  svědčí nejen o 
autorčině znalosti problematiky, ale především o promyšleném a zodpovědném přístupu k řešení 
zvoleného úkolu. Optimální členění celého textu na logicky navazující celky dává práci přehlednost 
a umožňuje čtenáři, snadnou orientaci.
     Strukturované cíle práce (s.8) se autorce úspěšně daří naplňovat. 
Teoretické části práce Z. Jermanové  obsahuje  kapitoly o historii hasičského sportu,  o dětech v 
dobrovolných hasičských sborech. Velká pozornost je věnována  hasičské hře „Plamen!  Do 
podrobností  jdou kapitoly o přípravě, organizací, pravidlech, a jednotlivých disciplinách. 
Rozpracovány jsou také odbornosti mladých hasičů.  Místo je věnováno osobnosti a práci trenéra a 
tréninku samotného. V závěru této části je nastíněn  vývoj dítěte mladšího školního věku.
     Výzkumná část je na s. 40 uváděna dvěma hlavními a pěti vedlejšími výstižně formulovanými 
hypotézami. Použité metody (dotazník atd.), uváděné  následující straně, jsou pro práci s takovouto 
tématikou vhodné. Získané výsledky a jsou na s. 44 – 58 velmi přehledně a jasně uvedeny 
interpretovány.  Pouze na s. 44 je z celkového počtu 11 trenéru uváděno 7 mužů a 3 ženy, což je 
celkem 10. Pokud se diplomantce nepodařilo určit pohlaví jedenáctého trenéra měla to v práci 
uvést. Zajímavá je kapitola o  možnostech využití hasičského sportu jako přípravy pro  některá další 
sport. odvětví. 
     Obsahy kapitol Diskuze a závěry se poněkud prolínají. Přehled použitých pramenů a literatury 
uváděný na s. 70 (chybí v obsahu !! !) nás přesvědčuje o tom, že se autorka dobře vyrovnala se 
zásadním nedostatkem těchto zdrojů.
     Poměrně rozsáhlé přílohy práci zkvalitňují a vhodně dokreslují. Totéž lze říci také o fotografiích 
použitých přímo v textu.
Odhlédneme-li  od několika uvedených drobných nedostatků lze práci považovat za věcně 
i formálně  zdařilou, proto ji doporučuji k obhajobě. 
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