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Navržený klasifikační stupeň: Velmi dobře

Doplňující komentář k hodnocení práce:
Záměrem diplomové práce byla snaha zpřesnit některé oblasti didaktické interakce, 
především v oblasti forem chování trenéra /učitele. Určitým problém v didaktických 
interakcích se ukázala zpětná vazba, konkrétně zpětná korekce a zpětná informace. 
V rámci tohoto zadání se diplomant pokusil zjistit a objasnit některé okolnosti takto 
vymezených jevů v tréninkovém nebo vyučovacím procesu
Autor v úvodu zdůvodnil vlastní zaměření s ujasněním některých pojmů od obecně 
platných kategorií až po specifickou kategorizaci. Vlastní problém specifikoval do 
oblastí:

1. Kdy poskytovat zpětnou vazbu při motorickém učení a v jakých formách?
2. Různorodých charakteristik a přístupů při využití zpětných informací.



3. Různých obsahů zpětnovazebních informací
Touto strukturací se pokusil kategorizovat a vysvětlovat problematiku zpětné vazby.
Přehledová studie umožnila diplomantovi zhodnotit různé způsoby využívání zpětné 
vazby, konkrétně instrukce a zpětné informace  a stanovit určitá doporučení pro tyto 
projevy trenéra/učitele.

Připomínky k práci:

Po formální stránce má práce drobné nedostatky:
1. Formálního charakteru ( nenavazování řádků (str. 16), stylistického a 

gramatického (skloňování apod.)
2. Proč někteří citovaní autoři nejsou uvedeni v bibliografii?

Otázky k obhajobě:

1. Jaký význam v didaktické interakci má intrinzitní a extrinzitní zpětná vazba?
2. Co je myšleno tvrzením, že ZV poskytována po každém pokusu má kladný vliv 

na výkon, ale negativní na dovednostní učení (Salomoni, Schmidt, 1984)?
3. Uveďte příklady autorativního, demokratického a liberálního vedení 

tréninkového procesu.
4. Jaký je rozdíl v pojmech jednání a chování trenéra?

Doporučení k úpravám:
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