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                 Rozvoj odrazových schopností dětí mladšího školního věku  

 
      Rozvoj  pohybových schopností je jedním ze základních kamenů zvyšování výkonnosti 

v jednotlivých sportovních odvětvích i ve školní tělesné výchově. Zkoumání  možností růstu 

odrazových schopností je z tohoto pohledu tedy vždy aktuální. Téma diplomové práce 

můžeme tak považovat za dobře zvolené. 

     Cíle práce (s.33) by bylo vhodné strukturovat a exaktně specifikovat. Kapitola se sice 

jmenuje „Cíle a úkoly práce,“ nicméně cíl je zde uveden pouze jediný. Autorka měla zvážit, 

zda tuto kapitolu nezařadit ještě před Teoretická východiska. Problém práce není formulován. 

       Teoretická část práce se nijak podstatně neodchyluje od tématu. Uvítal bych kapitolu či 

alespoň odstavec, který by analyzoval a podrobil kritice použitou literaturu a ostatní zdroje 

(9). Titulů uváděných v seznamu není mnoho (16), ale jsou vhodně vybrané. Postrádám pouze 

hlubší náhled do zahraničních publikací. Diplomantka prokázala, že ovládá práci s vybranými 

texty. Místy jsou drobné chyby v citacích. 

       Hypotézy (s.33) korespondují s cíli i názvem práce a jsou prostě a exaktně formulovány.  

       V práci jsou použity dvě metody. Metoda experimentu je v práci tohoto typu jistě vhodná 

a skok z místa odrazem snožmo spolehlivě měří odrazové schopnosti. Použitý dotazník lze 

chápat jako klíč k rozdělení dětí do hodnocených kategorií. 

     Interpretace výsledků pomocí popsaných grafů velmi přehledná. Nicméně autorka pracuje 

pouze s aritmetickým průměrem, což je u diplomové práce překvapivě málo. Očekával bych 

zpracování i jiných statistických údajů, např. směrodatné odchylky atd. 

      Kapitoly „Diskuze“ a „Závěry“ by si zasloužily promyšlenější zpracování. Takto se sice 

váží k cílům i hypotézám, ale vzájemně se prolínají a na čtenáře působí mlhavě. Kvalitní 

přílohy (s.57 – 81) práci vhodně doplňují. 

      Práce je po formální stránce velmi pečlivě zpracována. Je patrné, že právě tomuto 

zpracování věnovala diplomantka nevšední péči. Její jazyková stránka je ovšem místy 

poněkud neobratná.  

     Celkově mohu konstatovat, že předkládaná diplomová práce Kristýny Jenčové je i ve své 

jednoduchosti  poměrně zdařilá, proto ji doporučuji k obhajobě. 

       

Hodnocení ………....                                                      

 

Otázka k obhajobě:  Jakými dalšími motorickými testy byste mohla vhodně zjišťovat 

odrazové schopnosti dětí mladšího školního věku ? 
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