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Poznámky: 

Práce řeší velmi aktuální společenské téma, které odráží zejména v ČR absenci pravidelného plošného 
monitoringu aspektů tělesné zdatnosti a pohybových dovedností dětí. Nicméně  v aktuální podobě 
mám k práci několik komentářů: 

Název práce: pouze velmi obecné, Hodnocení úrovně tělesné zdatnosti a základních pohybových 
dovedností u dětí na 1. stupni základní školy. Spíše bych doporučoval již konkretizovat tak, jak je 
uvedeno v cíli tj., hodnotíte sílu vztahu. 

Abstrakt: 

Cíl: nedokáži z textu vyčíst, zda zmíněné porovnání je vedeno ve vztahu k věku, pohlaví nebo 
normám. Myslím si, že jednodušší by bylo primárně se zabývat vztahem mezi FMS a tělesnou 
zdatnosti, případně FMS a tukovou složkou  

Výsledky: předpokládám, že autor pracoval se stejným souborem jako student Soldát, každému z nich 
však vyšla jiná četnost distribuce výsledků podprůměrnosti, průměrnosti nebo nadprůměrnosti dětí. 
Obě práce pak předkládají v určitém ohledu stejné výsledky, např: množství podkožního tuku. Může 
to působit jako duplicita. Dále pokud autor ukazuje zjištění, že něco vycházelo lepší nebo horší je 
vhodné kvantifikovat o kolik lepší nebo horší. 

Anglický překlad je místy trochu těžkopádný, nicméně ne špatně gramaticky. Navíc uvedený titul je 
titulem práce studenta Soldáta.   

 

Úvod: 

Autor uvádí jak je pohyb důležitý spíše směrem k pohybové gramotnosti. To by ani tak nevadilo, 
nicméně obecná sumarizace současného stavu dětí – jejich trávení času a míry hypokineze a rychlý 
přechod k cíli práce zcela vymazal důležitou pasáž úvodu, a to je argumentace potřebnosti tématu ve 
smyslu vymezení výzkumného problému, se kterými by měl být čtenář seznámen již v úvodu.   

Na druhou stranu se mi líbí, že autor již v úvodu předkládá, co která část práce obsahuje.  

Teoretická východiska: 

Mladší školní věk – pohled zahraničí – middle age school children 

Velká podobnost textu s diplomantem Soldátem u kapitoly Tělesného vývoje  

STr. 10 „Ke konci tohoto období jsou patrné znaky pohlavní diferenciace. Tyto znaky lze pozorovat na 
podkožním tuku a šířce pánve. U dívek jsou tyto aspekty viditelnější. V tomto období stále platí, že 
jsou dívky ve většině případů o nějaký centimetr vyšší než chlapci a hmotnost mívají také vyšší“.  

Bez zdroje a detailnějšího upřesnění ke konci jakého období alespoň uvést věk…. Co je myšleno tou 
šířkou pánve, není nic vysvětleno. Navíc autor začíná tuto myšlenku tím, že jsou viditelné rozdíly 
v rámci pohlaví. Pak ještě dodává, že u dívek jsou tyto rozdíly ještě viditelnější. To není zcela 
srozumitelné.  

Někde mezi tělesnou zdatností a pohybovými dovednostmi se zcela ztratil koncept motorických 
schopností. Ty jsou právě do značné míry obsaženy v hodnocení tělesné zdatnosti. Zde by měly být 
minimálně přiřazeny ke kapitole Tělesná zdatnost 



Kapitola 2.4 výběr pouze dvou studií, které jsou totožné s prací studenta Soldáta, jsou přinejmenším 
velmi podivnou souhrou náhod….?!!!! 

 

Závěr kapitoly 2.4 má pravděpodobně vyznít jako formulace výzkumného problému. To však 
v aktuální podobě rozhodně není splněno. 

 

Cíl: je upřímně naivní si myslet, že změřením 77 vybraných dětí mladšího školního věku někdo 
ohodnotí tělesnou zdatnost a pohybové dovednosti dané věkové populace dětí ve smyslu, že takto to 
zkrátka u dětí daného věku je obecně. Navíc již by se někde i v tom cíli mělo objevit, že populace, 
která byla hodnocena, byla velmi specifická. 

Hypotézy: autor v každé hypotéze formuluje poměrně jasný předpoklad. To je v pořádku. Nicméně u 
H1 tyto předpoklady nejsou nijak podložené teorií 

 

Chybí výzkumné otázky: 

 Výzkumný soubor: zásadní kritérium – děti ze sportovních tříd není nikde zohledněno př: formulaci 
cílů, hypotéz, nebo v kapitolách z teoretické části práce. Proč má autor významný nepoměr dívek a 
chlapců? Nikde není diskutováno 

Navíc, zde není uvedeno, o jaký typ výběru výzkumného souboru se jedná. To má totiž zásadní vliv na 
interpretaci výsledků 

 

Sběr dat: byly děti testovány vždy ve stejnou denní dobu? Nebo jak se to povedlo…. 

Analýza dat: alespoň by bylo vhodné rozdělit, že data jsou prezentována jednak formou popisné 
statistiky, používáte průměry, směrodatné odchylky atd… a pak že jste využil pro hodnocení síly 
vztahu Pearsonův korel koeficient. Vedle hodnocení síly vztahu dle Evanse – velmi orientační b bylo 
vhodné uvést nějaké hladiny praktické významnosti (a to kvůli specificky vybranému souboru) i tu 
statistickou. Navíc hodnotil jste normalitu dat? Ta je nutná i pro relevantní interpretaci použití 
průměru nebo mediánu pro popis výsledků. 

 

Výsledky: 

V UNIFITtestu vám vedle průměru chybí směrodatná odchylka. Nemáme tudíž žádnou informaci o 
homogenitě nebo heterogenitě souboru 

Vypadá to, že autor hodnotil antropometrické parametry u dívek a chlapců dohromady….? Proč? 
Můžeme to vůbec udělat? 

To samé jsem shledal u somatických parametrů kožních řas. Škodou je, že autor nehodnotí tak jako u 
UNIFITtestu každou kožní řasu. Ty totiž mají pro tělesnou zdatnost rozdílnou důležitost 

Str. 54 nesouhlasí počet dětí v textu s výkonem menší než 5. percentil s tím co je v následující tabulce 



Ve výsledkové části mi přeci jen chybí číst, kde by se autor ptal, ja by se korelace změnily, kdyby 
výsledky rozdělil dle toho, zda byly dosaženy dětmi sportujícími nebo nesportujícími a pak  

 

Diskuze: 

Není špatně zpracovaná, autor diskutuje, nicméně pozor na práci s termíny vztah a vliv, není to totéž 

 

 

Otázky k obhajobě: 

Udělejte korelace pro každý soubor a)sportující+ b) nesportující zvlášť a předneste po přečtení mého 
posudku 

Co vidíte jako hlavní příčinu nejslabších výkonů v Leger testu v rámci UNIFITtestu a proč jsou děti 
horší v manipulativní části TGMD-2 

 

V Praze 11. 5. 2018 

 

PhDr. Martin Musálek, Ph.D. 


