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Odůvodnění: 
 

Práce v rozsahu 52 stran obsahuje 10 číslovaných tabulek, 8 obrázků (převzatých, 1 skenovaný s cizojazyčným 

textem). Práce je doplněna 1 přílohou. Seznam literatury zahrnuje 38 položek, z toho 10 internetových zdrojů. 

Položky 1, 4, 10, 11, 12, 14, 19, 29 jsou bez citačního odkazu v textu. Proporcionalita hlavních kapitol 

odpovídá požadavkům na tento typ prací. Téma práce je aktuální, využívá dnešních možností přístrojového 

vybavení, má své opodstatnění ve sportovním tréninku mládeže pro jednorázové i opakované využití.   
 

Cíl práce je v kapitole 3 formulován jako soubor dílčích cílů obsáhle a nejednoznačně, částečně se 

překrývá s úkoly práce. Otázkou je, zda se práce opravdu zabývá i kontrolou tréninkového zatížení, které 

je zde také zmíněno. Na stanovenou výzkumnou otázku nelze jednoznačně odpovědět, neboť v sobě 

zahrnuje dvě dotazované položky. Položka VO „pohlavní diferenciace“ není v kapitole Výsledky dále ani 

zohledněna. 
 

Teoretická část práce má snahu pokrýt řešené téma z hlediska problematiky obecného a motorického 

vývoje dětí, sportovního tréninku, moderního pětiboje a možnosti testování. Lze však vytknout 

v některých částech strohost zpracování (např. kapitoly bez větného spojení – např. 2.1.2.1, 2.1.2.2, jeden 

a půl stránky kapitola 2.3, z hlediska pohybových schopností krátké rozpracování pouze flexibility). 

Vzhledem k volbě zkoumané skupiny (věk 8-11 let) není zařazeno téma přípravného tréninku resp. 

období seznamování se se sportem, o kterém je uvažováno přibližně do věku 10 let dětí. 
 

Jak bylo zmíněno, pro účely práce si autorka zvolila skupinu 11 dětí (v diskusi uvádí 20 dětí?), bohužel 

nehomogenní z hlediska věku a pohlaví. Výběr testů není odůvodněn ani objasněn z hlediska volby pro 

dětskou populaci či sledované sportovní zaměření.  
 

Výsledky jednotlivých testů jsou předloženy pouze tabelačně ve formě přehledu bez dalšího, alespoň 

základního statistického zpracování či logicky zvoleného řazení. Doprovodné komentáře k předloženým 

výsledkům jsou často domněnky autorky práce, v některých částech diskutabilní nebo nesrozumitelné. V 

této souvislosti by se dalo uvažovat např. o sumarizaci výsledků pro jednotlivé probandy testování nebo o 

porovnání získaných dat s obecnými normami čí s normami pro jednotlivé věkové kategorie (pokud 

existují). Takto předložená data mají velmi nízkou vypovídací hodnotu, a to i při snaze porovnání dětí v 

šetřené skupině z důvodu věku a zastoupení dívek a chlapců. Jak autorka práce sama přiznává: „Hledání 

souvislostí nebylo lehké“. 
 

Diskuse a závěr práce obsahují spíše rozvahu nad podmínkami a průběhem testování, méně nad 

výsledky testování a využitelnými závěry např. vzhledem k testované skupině, pro praxi apod. 
 

Vedle výše sepsaných připomínek se v práci vyskytují formální nedostatky typu: nesprávného použití 

odborné terminologie (stojka, vývin, všeobecný či všestranný?), zařazení slovenských slov a obratů, nižší 

srozumitelnosti a návaznosti větných formulací (např. str. 18, 39 atd.), gramatických nepřesností, 

neuvedení odkazů v textu na obrázky a grafy či drobné nepřesnosti v citování zdrojů. 
 

Otázky k obhajobě: 

1) Co je myšleno pojmem „sportovní věk“? Mohla byste nalézt možnou souvislost s výsledky Vaší 

práce? 

2) Existují normy pro Vámi vybrané testy? Můžete na některých příkladech výsledků testů ohodnotit 

Váš šetřený soubor? 

3) V čem spočívalo měření dynamické rovnováhy? 

4) Proč jste nezařadila do testování i projevy rychlostních schopností? 

5) Můžete vysvětlit odpověď na VO: „…, rozdílnost věku nezávisí na výkonu“? 
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