
          PEDAGOGICKÁ FAKULTA UK PRAHA - KATEDRA TĚLESNÉ VÝCHOVY

                                            POSUDEK DIPLOMOVÉ PRÁCE

Autor:  LADA ŽÁČKOVÁ
Název práce: VÝUKA BRUSLENÍ U DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU
Oponent: doc. PhDr. Hana Dvořáková, CSc.

Aktuálnost tématu, obsahová struktura, formulace problému a cíle práce:
Téma by mohlo být přínosné. Cíl je formulován poněkud složitě, obsahuje i postup práce.
Problémové otázky lze přijmout, ovšem jsou velmi rozsáhlé a vyžadovaly by rozsáhlé šetření.
Úroveň teoretické části, kvalita práce s literaturou: 
Teoretická část obsahuje mnoho citovaných a převzatých odstavců, kdy celé stránky jsou 
převzaté (např. s. 21, 22, 23, 24), což je nepřípustné. Celý text je takto sestaven zcela bez 
aplikace a vztahu k tématu práce: nevíme, proč se řeší kognitivní vývoj, kresba, vývoj řeči a 
dokonce ani vývoj motoriky se vůbec nezabývá vývojovými předpoklady pro začátky 
bruslení, ani pro jejich omezení. Kromě 5 bodů v podkapitole 3.5.5 (s. 35) se celá teoretická 
část nevztahuje k tématu.
Formulace hypotéz, provázanost na problém a cíle práce:
Hypotézy jsou složité, obsahují více předpokladů (H1, H2), dokonce si vzájemně části jedné
hypotézy odporují (H2). H3 je obecná, navrhnout lze všechno. H4 je složitě a nesrozumitelně 
formulovaná, opět s několika předpoklady.
Metody, vhodnost, logika postupu práce:
Metody a celá metodika práce je popsána na 10 řádcích na s. 41. Formulace, že metodou je 
experiment a „skládá se z 10 prvků a jedné dráhy na rychlost“ je zcela zcestná a ukazuje na 
zásadní nedostatky v porozumění základům výzkumné práce a možnosti ověřit nějaké 
předpoklady. Popis souboru dětí nebo dotazovaných trenérů ani realizace šetření nikde nejsou 
uvedeny.
Následuje kap. 6 Výzkumná část, která na s. 42 – 64 popisuje techniku jednotlivých 
bruslařských dovedností zcela bez aplikace pro předškolní děti, na s. 65 – 69 popisuje cvičení 
a hry včetně tak známých jako Červení a bílí, Na rybičky a rybáře (!!!) a s. 70 – 79 obsahují 
popis 10 lekcí bruslení. Toto vše, tedy 37 stran celkem (s. 42 – 79) patří do přílohy.
Úroveň analýzy, interpretace a diskuze:
Na s. 80 v kap. 6.5 s názvem Ověření modelu výuky bruslení jsou uvedeny tři strany popisu 
dovednostních zkoušek a jejich hodnocení, které autorka zvolila, aniž by to zdůvodnila. Tento 
popis patří do kapitoly Metody. Tyto testy byly provedeny po 10 lekcích navštěvování kurzů 
– jakých?? Kromě toho nebyla zjištěna nebo alespoň popsána prvotní úroveň dětí.
Ne příliš srozumitelná výsledková část je uvedena v jedné tabulce a na necelé straně 84 a to 
zcela bez interpretace a zcela nedostatečně. Také se zde dozvídáme z tabulky, že celý 
„experimeent“ byl realizován s 12 dětmi, rozdělenými po 4 do tří skupin. Nevíme, co, kdo a 
kde trénoval. 
Kap. 6.6. (s. 84 – 91) obsahuje výsledky dotazování 5 (!!) trenérů pomocí ankety s 20 
otázkami, z nichž pouze otázky 4 a 5 se vztahovaly k problémovým otázkám. Žádné shrnutí 
odpovědí a interpretace zde není. Diskuze je velmi stručná, přiznává pouze, že 5 trenérů a 12 
dětí není pro prokázání nějakých výsledků mnoho. Přesto jsou tímto experimentem všechny 
hypotézy potvrzeny !!!
Formulace závěrů, přínos a využití výsledků:
Závěry by bez znalostí toho, čím jsou podloženy, mohly působit jako správné.
Formální stránka práce:



Celkové zhodnocení práce:
Práce prokazuje základní neznalosti jak v práci s literaturou, kde přebírané pasáže jiných 
autorů vůbec nepropojuje s tématem práce a nevytváří tak ani základní podklad pro 
praktickou aplikaci. Metodologická část je zcela nedostatečná a nesprávná. Převážný obsah 
výzkumné části patří do přílohy, zároveň však není nijak aplikován pro předškolní věk.
Zpracování a interpretace výsledků jsou nedostatečné – část výsledková obsahuje pouze 10 
stran. Žádná z kapitol práce neodpovídá požadavkům kladeným na diplomovou práci.
Práci z těchto závažných důvodů nemohu doporučit k obhajobě.
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