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1. Aktuálnost tématu, obsahová struktura práce, formulace problému a 
cíle práce. 
Orientační běh je moderní, zajímavá sportovní disciplína. Diplomová práce je 
strukturována logicky. Cíle práce jsou jasně vymezeny. 
 
2. Úroveň teoretické části, komplexnost analýzy zkoumaného problému, 
kvalita práce s literaturou (odkazy, citace, počet a druhy využitých 
informačních zdrojů apod.) 
Teoretická část práce je rozdělena na část zabývající se samotnými 
orientačními sporty a část o dětech 2. stupně ZŠ. Problematika je popsána 
dostatečně, vhodně doplněna názornými obrázky. Literatura je citována 
kvalitně, autorka použila 12 literárních zdrojů a 6 zdrojů internetových. 
 
3. Formulace hypotéz, jejich provázanost na problémy a cíle práce. 
Hypotézy jsou formulovány jasně a odpovídají výzkumným otázkám. 
 
4. Metody testování hypotéz, jejich vhodnost a logika postupu práce. 
Hypotézy byly testovány pomocí dotazníkového šetření probíhajícího před 
závodem a po něm. 
 
5. Úroveň analýzy a interpretace výsledků (statické zpracování, 
přehlednost výsledků, grafů, tabulek aj.), zaměření a úroveň diskuse. 
Výsledky jsou prezentovány přehledně pomocí tabulek a grafu. V kapitole 
diskuze se autorka věnuje pouze popisu výsledků, chybí jejich interpretace a 
diskuze. 
 
6. Formulace závěrů (přiměřenost, jasnost, konkrétnost, stručnost, vazba 
na problém, cíl a hypotézy), přínos a využití výsledků. 
Závěry jsou formulované jasně. Z výsledků vyplývá možnost uplatnění 
orientačního běhu ve výuce na 2. stupni ZŠ. 
 
7. Formální stránka práce (jazyková a stylistická úroveň, úprava, 
přehlednost, text, dodržení norem rozsahu práce, bibliografické citace 
apod.). 
Diplomová práce je po formální stránce v pořádku. Obsahuje 80 stran včetně 
10 stran příloh. Ačkoli je práce čtivá, obsahuje dílčí stylistické a jazykové 
nedostatky.  
 



8. Celkové hodnocení práce (přehlednost, přístup a samostatnost autora 
při zpracování, jeho informovanost o metodologii vědecké práce apod.) 
Autorka prokázala orientaci v dané problematice a schopnost samostatné 
práce. 
 
Práci k obhajobě doporučuji 
Návrh klasifikace: 
Otázky k obhajobě: Jaké překážky brání v zařazení orientačního běhu do 
výuky na 2. stupni ZŠ a jakým způsobem by bylo možno je překonat? 
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