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Název práce: Hodnocení úrovně osvojení vybraných dovedností sportovních gymnastek
v základní etapě tréninku
Cíl práce: Posoudit změny v úrovni osvojení vybraných pohybových dovedností sportovních
gymnastek ve věku 7 – 9 let v základní etapě tréninku.
Diplomantka pracovala samostatně se zájmem pro zvolenou problematiku a zodpovědně
plnila všechny úkoly zadané vedoucím práce.
Diplomová práce v rozsahu 83 stran textu, 51 tabulek, 17 grafů a s 60 tituly použité literatury
je zaměřená na hodnocení úrovně osvojení vybraných gymnastických dovedností ve sportovní
gymnastice žen v základní etapě sportovní přípravy. Řešením práce se diplomantka pokusila
přispět k problematice posuzování kvalitativních i kvantitativních změn v kvalitě provedení
gymnastických dovedností. Téma práce je v praxi ve sportovní gymnastice stále aktuální a
každé zpracování tématu je obohacením jak pro teorii didaktiky sportovní gymnastiky, tak i
pro praxi ve sportovní gymnastice žen i mužů. Cíl práce je jasně formulová a prostřednictvím
použitých metod práce byl cíl naplněn.
Struktura práce je věcně a logicky vystavěna. Jednotlivé kapitoly na sebe věcně nazují a
přinášejí informace z hledisek teoretických i metodologických potřebných pro řešení
zvoleného cíle práce. Citované názory autorů jsou vhodně doplňovány aplikacemi do praxe ve
sportovní gymnastice a komentovány jak z pohledu citovaných autorů, tak i ze zkušenosti
autorky práce. Výsledky práce jsou logicky a přehledně prezentovány a vhodným způsobem
doplněny prostřednictvím tabulek a grafů.
Diplomová práce obsahuje několik menších nedostatků např. z hlediska větné stavby,
komplikovaného a čtenářky nekomfortního vyjadřování i častého využívání literárních
pramenů 80. let dvacátého století. Z hlediska závažnosti řešené problematiky by bylo
přínosem využití novějších literárních pramenů, které by bylo vhodné využít nejen
v teoretické části práce, ale i při diskuzi výsledků i při tvorbě doporučení pro trenérskou praxi.
Práci doporučuji k obhajobě.
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