
Králová Klára: Hodnocení chůze, běhu a hodu míčkem u předškolních dětí. 

(posudek oponenta) 

Cílem práce diplomantky bylo zjistit a posoudit úroveň vybraných dovedností chůze, běhu a 
hodu míčkem u dětí předškolního věku v rozmezí od tří do šesti let. Chtěla se zaměřit na 
rozdíly v pohybové úrovni mezi jednotlivými kategoriemi. Dílčím cílem bylo zjistit, zda lze 
manuály a metodiky aplikovat u dětí předškolního věku a v českých podmínkách. 

K sestavení teoretické části bylo využito více než 50 domácích a zahraničních zdrojů. 

Teoretická východiska rozčlenila diplomantka do šesti kapitol, některé kapitoly (1.2 a 1.3) 
jsou vzhledem k řešenému tématu trochu nadbytečné. Lehce nestandardní je zařazení kapitoly 
1.7 do teoretických východisek. 

V kapitolách 2.1 až 2.6 diplomantka popsala testovou situaci, metody práce, podmínky a 
organizaci výzkumu, informovaný souhlas, charakterizovala výzkumný soubor, popsala 
záznam, zpracování a vyhodnocení. 

Postrádala jsem popis, jak byla zaznamenána chůze, v charakteristice souboru chybí počet 
dětí v jednotlivých věkových skupinách 3-4 a 5-6 let. Všechny výsledky jsou diskutovány 
z hlediska rozdílů mezi těmito skupinami. Z grafů 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 se dozvídáme, kolik dětí 
z výzkumného souboru dosáhlo na jednotlivé vývojové kroky v dílčích charakteristikách běhu 
a hodu míčkem. Grafy vyjadřující gendrové rozdíly mezi chlapci (n=18) a dívkami (n=13) 
jsou v procentech. V přílohách 4 až 14 jsou přeložené a upravené charakteristiky počáteční 
formy chůze a vyzrálé formy chůze, vývojové sekvence a plány pozorování dílčích 
charakteristik běhu a hodu. Přínosné by bylo uvedení i originálních vývojových sekvencí a 
plánů pozorování. Škoda, že diplomatka v práci neuveřejnila obrázky šetřených probandů při 
dosažení jednotlivých kroků při běhu a hodu. Vhodné by bylo uvedení záznamové tabulky 
(xls) o dosaženém kroku zvládnutí dovedností. 

Z hlediska formálních náležitostí, vnější úpravy a přehlednosti má práce velmi dobrou úroveň. 
Práce je přínosná zejména šířkou a kvalitou literárních zdrojů použitých do teoretických 
východisek. 

Přes výše uvedené nedostatky práce splňuje kritéria kladená na diplomovou práci a lze ji 
připustit k obhajobě. 

Otázky: 1. Jaké byly věkové charakteristiky dětí ve Vašem souboru?  

2. O jaké další charakteristiky by mohl být doplněn plán pozorování pohybové vyspělosti při 
běhu?  

3. Jak by mohl být zjednodušen plán pozorování vyspělosti hodu míčkem, tak aby odpovídal 
pohybové vyspělosti Vašich probandů? 

Hodnocení: 

V Praze dne 15. 9. 2014                                    PaedDr. Jitka Vindušková, CSc.  


