
Posudek vedoucího práce

Posluchač 2. ročníku následného magisterského studia, BC. Jan Králíček, zpracoval 

svoji diplomovou práci na téma „Testování vybraných žáků Jedličkova ústavu a 

škol testovou baterií Fitnessgram a porovnání jejich výsledků s normami běžné 

populace“.

Diplomová práce je zpracována na 97 stranách. K odborné orientaci a způsobu 

zpracování diplomové práce použil 79 publikací, které správně uvádí v referenčním 

seznamu podle citační normy ČSN ISO 690. V závěru publikace uvádí 5 příloh, které 

jsou svým obsahem cenné nejen pro tělovýchovnou, ale obecně pro pedagogickou 

praxi.

V teoretické části se diplomant zabývá smyslem Fitnessgramu, vytvořeného 

Cooperovým institutem v USA, a především tělesnou zdatností, která je s pojetím 

podobných konceptů testování úzce spjata. S odvoláním na citaci Suchomela (2003)

se zamýšlí nad testy, kterých by bylo možné používat k naplnění ideje o zdravotně 

orientované zdatnosti. V této souvislosti uvažuje o aerobní kapacitě, tělesném 

složení, svalové síle, vytrvalosti, flexibilitě apod. 

Vzhledem k tomu, že diplomant ve své profesní praxi vyučuje žáky s DMO, věnuje 

další část teorie tomuto tématu. Informovanost učitele o charakteristice, etiologii, 

formách, prognóze DMO jsou důležitou výbavou pro každého učitele, který pracuje 

s takovými lidmi. Teoretickou část uzavírá vážnými úrazy, které zpravidla vedou ke 

zdravotnímu postižení.

Pokud mohu hodnotit posluchače z hlediska přístupu ke studiu, k zájmu o 

porozumění a pomoc lidem se zdravotním postižením, hodnotím jeho charakterové 

vlastnosti velmi vysoko. Myslím, že mu v rozhledu po studijním oboru a úrovni práce 

s postiženými občany hodně pomohl krátkodobý studijní pobyt v Belgii.

Otázky:

1. V čem podle Vašich zkušeností spočívá složitost vztahů související se 

silovými schopnostmi?



2. Přestože jste použil ve výzkumné práci vytrvalostní člunkový běh pro 

respondenta č.1, domníváte se, s odstupem času, že je rozumné pro něj 

zařazovat i v budoucnu podobnou aktivitu pro udržení tělesné zdatnosti?

3. Při opakovaném pokusu, abyste měl opět možnost srovnávat, uvažujete 

zřejmě použít stejné testy. Bylo by možné utvořit vhodnější baterii testů, která 

by postihovala tytéž funkční parametry, které jsou postihovány 

Fitnessgramem, avšak s větším ohledem ke zdravotním postižením uvedeným 

ve Vaší práci?

Závěr:

Jak výše uvádím, vážím si odpovědné práce, kterou Jan Králíček odevzdává již nyní 

jako učitel zdravotně postiženým žákům. Oni mu za to byli nápomocni při tvorbě jeho 

diplomové práce. Jako každá práce si prochází počátečními úskalími, tak i u 

koncipování jeho práce tomu bylo podobně. Nicméně když porovnávám první jeho 

pokusy o literární ztvárnění dílčích kapitol s výsledkem předložené práce,

zaznamenávám velký pokrok směrem ke kladnému hodnocení. Jeho diplomová 

práce v předložené formě splňuje požadavky, které jsou na ni kladeny studijním a 

zkušebním řádem naší fakulty tak proto ji doporučuji k obhajobě.
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