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1/ Aktuálnost tématu, obsahová struktura práce, formulace problému a cíle práce.              

Autorka si pro svoji diplomovou práci zvolila aktuální téma, vycházející z jejího dlouholetého 

zájmu o krasobruslení, kterému se od dětství aktivně věnovala a v současnosti působí i jako 

trenérka nejmladší krasobruslařské generace. Cíle diplomové práce vycházejí z tématu práce 

a plně korespondují s problémovými otázkami. Struktura práce plně odpovídá potřebám a 

také poměr teoretické a praktické části je vyvážený. 

 

2/ Úroveň teoretické části, komplexnost zkoumaného problému, kvalita práce s literaturou   

Teoretická část práce je zpracována velmi pečlivě, autorka se v ní zabývá teoretickými 

východisky práce. V první části se věnuje charakteristice předškolního věku. Některé 

ukazatele vývoje metodiky, jako je např. kresba, považuji za nadbytečné. Dále provádí rozbor 

RVP pro předškolní vzdělávání, kde se zaměřuje na vzdělávací obsah a obecné cíle 

vzdělávání. Nemalou část teorie věnuje významu pohybu v předškolním věku. Nezapomíná 

ani na specifika tréninku předškolních dětí včetně jeho přiměřenosti věku dětí a úskalím rané 

specializace. Dále se věnuje struktuře tréninkové jednotky z pohledu její organizace, formě a 

motivaci. Následující informace jsou věnovány výuce bruslení dětí předškolního věku jak 

z pohledu obsahu, forem i úrazové prevence. Teoretická část končí stručnou charakteristikou 

bruslařských sportů. Diplomantka se snaží teoretickou část práce pojmout maximalisticky. 

Autorka v teoretické části práce používá dostatečné množství informačních zdrojů (25) a také 

jejich struktura odpovídá potřebám diplomové práce. Autorka také informační zdroje v práci 

náležitě cituje, někdy se zdá, že až příliš často, ale to je dáno využitím většího množství citací 

z různých zdrojů. 

 

3/ Formulace hypotéz, jejich provázanost na problémy a cíle práce.                                  

Pro realizaci výzkumu si autorka formulovala 4 pracovní hypotézy, což přesně odpovídá 

počtu problémových otázek. Lze říci, že všechny vycházejí z cílů práce a první tři jsou 

formulovány tak, aby je bylo možno jednoznačně ověřit. Čtvrtá hypotéza je příliš 

komplikovaná, bylo by možné ji pro srozumitelnost rozdělit. 

 

 

 



4/ Metody testování hypotéz, jejich vhodnost a logika postupu práce.                                     

Pro testování hypotéz si autorka zvolila dvě hlavní výzkumné metody. První je metoda 

dotazníku pro trenéry. Druhou výzkumnou metodou je experiment, který je realizován na   

12 dětech předškolního věku 5 – 6 let, po dobu 10 vyučovacích hodin bruslení v hokejovém 

klubu, krasobruslařském klubu a v kurzu pro mateřské školy. Celkový počet respondentů 

dotazníkového (5) výzkumu je malý, ale odráží nedostatek pracovníků v oblasti zájmové 

práce s předškolními dětmi. Přesto lze říci, že odpovídá potřebám práce. Počet účastníků 

experimentu (12) považuji za malý, ale taktéž za přiměřený. Testování muselo proběhnout až 

po aplikaci výukového programu, protože děti byly nebruslaři. Autorka v metodologii chybně 

uvádí, že experiment byl pouze měření, ale jeho základem bylo absolvování modelu výuky 

bruslení. Postup práce je však logický a jeho realizace poskytuje diplomantce dostatek 

použitelných informací.  

 

 

5/ Úroveň analýzy a intepretace výsledků, zaměření a úroveň diskuze.                                      

Velmi pozitivně hodnotím návrh metodického modelu výuky bruslení pro děti předškolního 

věku včetně deseti písemných příprav na výuku. Za vhodné považuji také použití 

pětistupňové škály hodnocení bruslařských prvků a zařazení rychlostního testu pro 

porovnání účinnosti výuky. Výsledky testování jsou interpretovány tabulkově s legendou, zde 

chybí očíslování tabulek a uvedení zdroje. Výsledky dotazníkového výzkumu jsou přehledně 

tabulkově a graficky interpretovány. Výsledky jsou v legendě grafů uvedeny s použitím 

statistické metody procentuálního poměru. Grafy jsou přehledné, s legendou. Zde opět chybí 

očíslování, ale zdroj je uveden. Navržený model výuky je velmi pečlivě zpracovaný, autorka 

mu věnovala potřebnou péči. Rozbor výsledků autorka uvádí v Diskuzi ve vztahu k verifikaci 

hypotéz. Hodnocení výsledků výzkumu je věcné, stručné a logické. V Diskuzi autorka také 

uvádí problémy, s nimiž se při práci setkala a připouští i nedostatky práce. 

 

6/ Formulace závěrů, přínos a využití výsledků.             

Závěry jsou strukturované, stručné a věcné. Autorka zde také formuluje přínos práce a také 

možnosti jejího dalšího využití. 

 

7/ Formální stránka práce.                     

Po formální stránce diplomová práce odpovídá požadavkům kladeným na tento typ práce. 

Celkový počet informačních zdrojů (25) odpovídá potřebám diplomové práce a je i vhodně a 

přehledně v práci uveden. Autorka také v textu informační zdroje náležitě cituje. Práce je 

doplněna vzorem dotazníku pro trenéry. 

 

 



8/ Celkové hodnocení práce.                   

Diplomantka při zpracovávání práce prokázala dostatečnou erudici v problematice a také 

velký zájem o ni. Pracovala samostatně, pravidelně konzultovala a dbala připomínek 

vedoucího práce. Jazyková i stylistická úroveň práce je na velmi dobré úrovni. 

Práci doporučuji k obhajobě. 

Návrh klasifikace:  

Otázky k obhajobě: Proč neexistuje větší základna bruslařských sportů na všeobecné 

bruslařské úrovni? 

                                    Doporučila byste nějaký způsob kompenzace zátěže (kromě protažení a 

uvolnění svalů) po výuce bruslení pro předškolní děti? 

 

V Praze 16.5.2017                                                            PaedDr. Ladislav Pokorný 

 

 

 

 


