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                                   Lucie SKLENÁŘOVÉ 
                                                 

                     Možnosti  výuky hodu oštěpem na základní škole 

 
Hod oštěpem, jako velmi hodnotná atletická disciplína se na základní škole prakticky 

nevyučuje. Dlouhodobé mezinárodní úspěchy našich reprezentantů však hod oštěpem velmi 

popularizovaly. Práce L. Sklenářové sleduje využití této popularity a podchycení zájmu dětí. 

Z tohoto pohledu je zaměření předkládaného textu vysoce aktuální.  

Obsahová struktura vyplývá z charakteru práce. Cíle jsou jasně uvedeny na s. 8. Nevím 

ovšem, jak si vysvětlit pojem  „Pod cíle“,  autorka měla zřejmě na mysli „Vedlejší cíle“. 

       Teoretická část práce je přiměřeně rozsáhlá a je patrné, že pisatelka věnovala jejímu 

vzniku dostatečnou pozornost. Charakteristika hodu oštěpem ve srovnání s charakteristikou 

hodu míčkem doplněna několika dalšími kapitolami a poskytuje komplexní analýzu 

zkoumaného problému.  Seznam použité literatury (přes 40 titulů, včetně internetových 

zdrojů) je zcela adekvátní předkládané práci, citace v textu jsou důsledné a podle platné 

normy. Práci by prospělo, kdyby se v této části objevil alespoň náznak kritiky použitých 

zdrojů. 

      Pět hypotéz (s. 34) je exaktně formulováno, pouze místo údaje „75 %“ mělo být uvedeno 

„75 % a více“. Bezprostřední  provázání uvedených hypotéz s cíli práce je zcela jasné.  

      Použité metody (zúčastněné pozorování a experiment). se pro testování uvedených 

hypotéz jednoznačně hodí. Výzkumný soubor je výstižně charakterizován (s.38). Zvolený 

postup i struktura práce jsou naprosto logické. 

       Výsledky výzkumné části jsou uváděny v přehledných a komentovaných grafech a 

tabulkách. Tyto výsledky lze hodnotit jako objektivně získané a dobře interpretované.  

Stručná diskuze zbytečně nezabíhá mimo rámec zkoumaného problému a je v zásadě  dobře 

postavena.  

      Ze závěrů práce vyplývá, že se Sklenářová dobře zorientovala ve zvolené problematice. 

Výstižně a strukturovaně zde podle jednotlivých hypotéz shrnuje základní poznatky svého 

bádání. Ze závěrů vyplývá také neoddiskutovatelný přínos práce. Text obsahuje 14  hlavních 

kapitol a 59 stran.  

      Formální stránka práce nevykazuje žádné podstatné nedostatky. Text je vesměs přehledný, 

místy až strohý. Jazykově i stylisticky je práce na požadované úrovni, rozsahem odpovídá 

bakalářské kvalifikační práci. Citace použité literatury je v normě.      

Celkově mohu konstatovat, že práce je poměrně zdařilá a působí uceleným dojmem. Autorka 

splnila požadavky kladené na bakalářskou práci.   

Předkládanou práci doporučuji k obhajobě. 

 

Hodnocení …………. 

 

Otázka k obhajobě: Přestože se o tom v práci několikrát zmiňujete, vyjádřete se 

k problematice bezpečnosti hodu oštěpem ve školních podmínkách 
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