
Posudek oponenta diplomové práce

Autor: Daniela Petrová

Název: Výuka lyžování předškolních dětí

Dokončení diplomové práce: 2011

Vedoucí práce: PaedDr. Marie Hronzová

Oponent: Mgr. Martin Černý

Rozsah práce:

- předložená práce obsahuje 80 stran souvislého textu, 25 tabulek, 18 grafů, 2 přílohy
- rozsah je odpovídající požadavkům pro diplomovou práci

Téma práce:

- práce  je  zaměřena  na  pohybové  dovednosti  dětí  předškolního  věku  s  důrazem na 
dovednosti lyžařské

- vliv lyžování na ostatní oblasti vývoje dítěte předškolního věku

Použitá literatura:

- aktuální, vztahující se k tématu
- celkem je uvedeno 29 titulů odborné literatury

Formální stránka:

- označení grafů i tabulek je plně odpovídající požadavkům diplomové práce
- grafy a tabulky jsou přehledně a logicky zpracovány 
- práce je členěna do šesti hlavních kapitol, jejichž poměr je vyvážený, oddělena je část 

teoretická a praktická
- po stránce jazykové, stylistické a gramatické je práce v souladu s požadavky

Obsahová stránka: 

- řešený  problém je  aktuální  a  zajímavý;  vychází  především z  osobních  zkušeností 
diplomantky

- za nedostatek považuji jen absenci hodnocení zdravotních aspektů vhodnosti lyžování 
pro děti předškolního věku

- teoretická  část  je,  až  na  výše  uvedený  nedostatek,  zpracována  na  velice  vysoké 
odborné úrovni; jednotlivé podkapitoly na sebe logicky navazují



- testovaný  vzorek  respondentů  nemůže  zodpovědně  potvrdit  všechny  stanovené 
hypotézy. Autorce se však na základě výtečně zpracovaných výsledků podařilo dojít k 
záverům, u kterých lze předpokládat potvrzení i po aplikaci řádného výzkumu.

- pro bezproblémové potvrzení hypotéz by bylo zapotřebí zahrnout do výzkumu ještě 
alespoň dvě další školy (i mimo region Liberce), rozšířit tak skupinu respondentů, a 
objektivizovat tím výzkum

- na vysoké úrovni je technické zpracování práce
- přínosem jsou vlastní zkušenosti s výukou lyžování dětí předškolního věku i osobní 

zájem o lyžování
- použité výzkumné metody jsou odpovídající testované aspekty jsou správně stanoveny
- práci doplňují vhodné a bezchybně zpracované tabulky a grafy

Celkové hodnocení:

- práce je zpracována velice kvalitně jak po technické, tak i po odborné stránce
- s velkou pečlivosí byla zpracována teoretická část
- velice svědomitě byly vybrány metody výzkumu
- diskuze byla zpracována velice kvalitně a podrobně. Závěry práce jsou zřejmé a jsou 

logickým výstupem výzkumu

Doporučuji k     obhajobě.  

Výsledné hodnocení: 

Otázky vyžadující doplnění u obhajoby:
Jaká rizika jsou ze zdravotního hlediska spojena s výukou lyžování dětí předškolního věku?
Jak organizovat výuku lyžování dětí z mimohorských oblastí?
Jak aplikovat výsledky výzkumu do praxe? 

V Lázních Toušeni  22. prosince 2011     Mgr. Martin Černý


