
Posudek diplomové práce posluchačky UK FTVS Ivany Staňkové „Atletická gramotnost“

                  Autorka práce zjišťovala úroveň atletické gramotnosti žáků na prvním stupni 
základní školy, posuzovala a porovnávala provádění základních atletických pohybů (běh, 
skok, hod) u žáků 1. a 5. třídy. Zvolený postup a metody zpracování tématu odpovídají 
požadavkům na tento typ práce.
                  V teoretické části prokázala odpovídající orientaci v oblastech, které se vztahují 
k tématu v obecné poloze, např. ontogeneze dítěte, dítě a pohyb, schopnosti a dovednosti, 
trénink dětí, motorické učení, atd. Velmi dobře se vyrovnala s charakteristikou pojmů 
pohybová gramotnost a atletická gramotnost, obšírně se věnovala hodnocení základních 
atletických dovedností. (Výběr literárních zdrojů je dostatečný a odpovídá povaze tématu.)
                  Autorka hodnotila klus, sprint, přeběh 1 a 3 překážek, trojskok a hod z místa a 
z rozběhu (7 dovedností) u 20 žáků 1. třídy a 23 žáků 5. třídy na základě rozboru 
videozáznamů a kinogramů. Hodnocení uspořádala do přehledných tabulek, vytvořila 3 
kategorie úrovně atletické gramotnosti.
                   Ve stručné diskuzi  se pokusila porovnat své výsledky a závěry s předchozími 
šetřeními z vybraných diplomových prací, formulace závěrů odpovídají zjištěným výsledkům. 

Připomínky:
1. Oponent oceňuje rozsáhlost a pracnost zvoleného způsobu zpracování (videozáznamy, 

kinogramy).
2. Rezervy lze najít v uspořádání a popisu kinogramů zařazených do výsledkové části 

(spíše měly být interpretovány čistě jako příklady konkrétního provedení, zatímco 
v popisu se objevuje často skupinová charakteristika).

3. Autorka  používá občas poněkud neformální styl – např. poslední 2 věty v úvodní 
kapitole (str. 7), „Jednomu páťákovi se to podařilo také, ale to mohlo být dané 
situací“(str. 53) nebo na str. 36:“Stáhnou hlavu, zafixují ramena a pohyb postrádá 
grácii“.

4. V práci se objevují nestandardní terminologické odchylky jako „jelen“, „nášlap“, 
„rozpad“, hod s rozběhem(str. 31), „impuls pohybu vychází z břicha“(str.34), způsob 
odhodu“nohama“(str. 57), název kapitoly „Práce s podobnou tématikou“ je nepřesný 
či neúplný).

Otázky:
1. Lze odhadnout frekvenci základních atletických pohybů (např. klus, sprint či hod 

míčkem)  v testovaných třídách za 1 rok (5 let)?
2. Jakým způsobem byl prováděn trojskok v tělocvičně?

Hodnocení:

V Praze dne 9.1.2013                                                           Petr Krátký
                                                                                            oponent práce




