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   Autorka téma zpracovala cca na 70 stranách (plus přílohy), s využitím cca 18 zdrojů 

uvedených v seznamu. Téma je zajímavé, zařazení OB do výuky na školách jistě účelné (viz 

jeho přínosy pro rozvoj kompetencí žáků, které autorka popisuje v kap. 3.2.3) a pro většinu 

žáků může být i atraktivní, jak ukázal autorčin výzkum (viz Závěry). Ocenit je třeba i autorčinu 

zaujatost pro problém a celkovou realizaci výzkumu i jeho vyhodnocení.  

   Práce má však některé dost zásadní nedostatky, které snižují její hodnotu.  

   Trpí především určitou neujasněností ve formulacích  problému a cíle práce a pak v 

navazující teoretické části, která by měla sloužit k řešení vytyčených problémů. Doporučoval 

bych nejprve formulovat cíl práce a pak teprve z něj vyvozovat výzkumné otázky. První tři 

věty formulace cíle vystihují problém a zaměření práce. Ne už „uvést“ historii, pravidla, 

systém soutěží a organizaci tréninků (pro koho to je? Žádný žák či laik přece tu diplomovou 

práci číst nebude!) ani „přiblížit“ vývojovou psychologii dětí… (komu? oponentovi? komisi? – 

to má být jen východisko, které slouží autorovi, aby problém řešil ve vztahu k věkovým 

zvláštnostem – nikoli jako formulovaný cíl práce!) Výzkumné otázky se pak soustřeďují pouze 

na zkoumání důsledků absolvovaného OB ve vědomí žáků. Kam se z otázek vytratilo to 

avizované seznámení žáků s OB? Vlastní výuka OB? 

   Teoretická část je pak většinou irelevantní – prezentuje sice vše o OB, ale vůbec nic o tom, 

jak OB zařadit do výuky, jaké má učitel k tomu možnosti a prostor, co vybrat jako učivo o OB 

vzhledem k věku žáků, (kap. 3.2.1 Období dospívání je jen velice obecná a není aplikovaná na 

výuku OB), jakých metod a pomůcek může využít, čeho se vyvarovat atd..  

   Kap. 3.2.2 technické požadavky je opět jen neaplikovaným obecným výčtem a v této 

podobě patří spíše do obecně pojatého povídání o OB v kap. 3.1. A mnohastránková kap. 

3.2.3 o RVP,  která by měla vypíchnout přínos OB pro žáka, s čímž by měl učitel i autorka 

v práci dále pracovat,  je rozvleklá, se zbytečnými přejatými podrobnostmi.  

   Řada kapitol v teoretické části vychází v dlouhých (až mnohastránkových pasážích) pouze 

z jedné či dvou publikací (OB Hnízdil-Kischner, event. Lenhart - a věkové zvláštnosti 

Langmaier-Krejčířová, event. ještě Lenhart), přičemž nejsou důsledně oddělovány doslovné 

citace a parafráze.  

  Hypotézy jsou odvozeny z výzkumných otázek, ale stejně jako otázky nepostihují výzkumně 

nic, co se týká vlastní výuky OB, která je v názvu práce i v jejím cíli – pouze se týkají reflexe 

závodu. To se pak zákonitě odráží i v diskusi, která je zaměřena na verifikaci hypotéz,  a 

v závěrech,  které pouze odpovídají na výzkumné otázky. Vlastní výzkum je popsán v kap. 4.1 

Základní metodologický princip (co to je??? Postup práce???). Autorka použila hotové video 

Orientační běh do škol (k čemu pak byla ta teoretická část v práci?) a elektronickou 

prezentaci s komentářem (co se tam asi vykládalo?) Vzorek respondentů je popsán 

dostatečně, i vlastní výzkum je zpracován pak pečlivě a přehledně, s dílčí interpretací u 



jednotlivých tabulek. V diskusi bych očekával kromě verifikace hypotéz ještě širší interpretaci 

s názory na vylepšení výzkumu, co se zdařilo a co ne, náměty, jak OB zařadit do výuky lépe 

apod. V kap. „Závěr“ (proč ne Závěry?) autorka opakuje verifikaci hypotéz. – Bylo možné 

z nich vyvodit nějaké obecnější poznatky, které by mohl učitel využít? Jak by měl OB 

prezentovat, co zdůraznit, čeho se vyvarovat, jak žáky motivovat? – Co si má odnést pro svou 

praxi?  

 V podstatě se dozvěděl pouze, že v ZŠ Plamínková se závod v OB povedl. A to je hodně málo! 

Nemohu se v posudku vyjádřit ke všemu, vadí mi ovšem hrubé chyby v textu práce (v příčestí 

– namátkou s. 35, 49, 54 (i dvě na jedné stránce!). 

 

    Celkově práci hodnotím jako metodologicky neujasněnou, která postihuje v názvu 

avizované téma jen velmi okrajově. Pozitivem je zaujetí autorky pečlivé zpracování vlastního 

výzkumu. S výhradami práci k obhajobě přece jen doporučuji. 

Předpokládám, že autorka při obhajobě zaujme stanovisko k vytýkaným nedostatkům. 

 

Návrh hodnocení: 

 

V Praze 24. 8. 2017                                        Doc. PhDr. Jiří Hrabinec, CSc. 

    


