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1. Rozsah:

* stran textu

* literárních pramenů (cizojazyčných)

* tabulky, grafy, přílohy

2. Náročnost tématu na: nadprůměrné průměrné podprůměrné

* teoretické znalosti x

* vstupní údaje a jejich zpracování x

* použité metody x

3. Kritéria hodnocení práce: výborně velmi dobře vyhovující nevyhovující

stupeň splnění cíle práce x

samostatnost diplomanta při zpracování tématu x

logická stavba práce x

práce s literaturou včetně citací x

adekvátnost použitých metod x

úprava práce (text, grafy, tabulky) x

stylistická úroveň x

4. Využitelnost výsledků práce v praxi: nadprůměrná průměrná podprůměrná

5. Připomínky a otázky k event. zodpovězení při obhajobě:

6. Doporučení práce k obhajobě: ANO NE

Cílem této práce je shrnout dosavadní poznatky z oblasti hrubé motoriky a koordinace u dětí mladšího školního 

věku, dále sestavit vhodnou testovací baterii a pomocí ní ohodnotit stav hrubé motoriky a koordinace u dětí 

mladšího školního věku v závislosti na sportovní činnosti a pohlaví. 
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Hodnocení hrubé motoriky a koordinace u dětí mladšího školního věku

13 grafů, 15 tabulek a 7 příloh

kladně hodnotím zorganizování výzkumu v terénu a sestavení výzkumné skupiny z poměrně velkého počtu 

probandů

odpovídá požadavkům kladeným na magisterskou DP; teoretická část podrobně popisuje problematiku motoriky člověka v 

dětském věku včetně jejího hodnocení 

kladně hodnotím vysoký počet literárních zdrojů; adekvátní počet zahraniční literatury, která je navíc k tomuto 

tématu hůře dostupná 

cíl práce byl splněn

stupeň hodnocení

1) Jak konkrétně byste chtěla aplikovat výsledky Vaší práce do praxe?

2) Jakou pohybovou aktivitu byste na základě výsledků Vaší práce doporučila dětem v této věkové skupině a proč?

3) Myslíte, že by bylo možné aplikovat tuto testovací baterii na konkrétní sporty? Jak byste tuto testovací baterii 

případně upravila pro danou sportovní aktivitu?

celkově velmi hezká úprava práce

kladně hodnotím sestavení vlastní testové baterie, která pokrývá komplexně hodnocení motoriky; vhodně použité 

statistické zracování

práce je psána velmi čtivě, bez gramatických chyb



7. Navržený klasifikační stupeň
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výborně
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