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Název práce: Sportovní trénink T-ballu dětí předškolního věku
Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
Obor práce:
Vedoucí: PaedDr. Ladislav Pokorný
Oponent(i): doc. PhDr. Hana Dvořáková, CSc.

Datum obhajoby : 08.09.2015 Místo obhajoby : Praha
Termín: řádný
Průběh obhajoby: Studentka seznámila komisi s tématem bakalářské práce a

zdůvodnila jeho volbu (sportovní trénink T-ballu u předškolních
dětí). Představila cíle a vědecké otázky. Shrnula hlavní témata
pojednaná v teoretické části práce. Dále představila hypotézy,
výzkumné metody a výzkumný vzorek. Studentka připustila
problematickou strukturaci interpretace výsledků a celkové
strukturace praktické části práce (vložení programu do hlavního textu
a nikoli do přílohy). Studentka zdůvodnila včlenění programu
(tréninkového plánu) do hlavního textu záměrem ukázat na autorský
přínos na jeho tvorbě. Studentka připustila výtky komise k začlenění
programu. Studentka shrnula výsledky ročního programu a přijala
připomínku komise, že v závěru práce není uvedeno přehledné a
hlubší shrnutí a prezentování. Akceptovala připomínky komise k
metodologickým nedostatkům zpracování experimentu a k postupu v
přípravě plánu (propojení testu úrovně sportovního výkonu dětí a
formulování programu).
Studentka reagovala v diskusi na následující dotazy a připomínky
komise:
1) Proč jste nepopsala více modifikaci hry, kterou jste s dětmi
realizovala? Do jaké míry jste modifikovali hru?
2) Co jste zjistila o rozvoji úrovně dovedností dětí po ročním
programu?
3) Jakou metodologickou chybu jste učinila v experimentu (absence
kontrolní skupiny)?
4) Pracovala jste s nějakou zahraniční, resp. americkou literaturou a
anglicky mluvícími zdroji?
5) Funguje v ČR oddíl dětí předškolního věku?
6) Kde byste zkrátila rozsah práce, který byl značně vyšší, než je
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standardní rozsah?
Studentka přijala všechny připomínky stanovené komisí. Dokázala
dobře vysvětlit své záměry a zdůvodnit je.

Výsledek obhajoby: velmi dobře

Předseda komise: doc. PaedDr. Soňa Koťátková, Ph.D. ............................

Členové komise: Mgr. Barbora Loudová Stralczynská ............................

doc. PhDr. Hana Dvořáková, CSc. ............................

Mgr. et Mgr. Zdeňka Engelthalerová ............................
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