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 Autorka diplomové práce si téma své práce zvolila z důvodu svého kladného vztahu 
k dobrodružně orientovaným hrám. Pro její realizaci si formuloval jeden hlavní a dvanáct 
dílčích cílů. Vzhledem k způsobu jejich formulace by se dalo říci, že se spíše jedná o dvanáct 
úkolů práce.   
 Teoretická část práce je zpracována velmi pečlivě. Autorka v ní vychází 
z charakteristiky specifik věkové skupiny středního školního věku, objasňuje pojmy 
psychomotorika, psychomotorický vývoj a psychomotorické hry, definuje hru a uvádí její 
členění dle různých autorů, zabývá se didaktikou a jejími zásadami. Následuje objasnění 
historických názorů na dobrodružnou výchovu, dobrodružně orientované hry a jejich 
organizaci, motivaci a způsoby přístupu pedagoga. Autorka při jejím zpracovávání čerpá 
z dostatečného množství odborné literatury a náležitě ji v textu cituje. 
 Praktická část je uvozena formulací čtyř pracovních hypotéz. Následně uvádí úkoly 
výzkumu a způsoby interpretace jeho výsledků. Pro realizaci výzkumu si diplomantka zvolila 
přiměřenou metodu dotazníkového šetření ve formě ankety s 12 otázkami. 75 obeslaných 
respondentů a 31 navrácených anket postačuje potřebám práce. Při jiné než internetové 
podobě realizace výzkumu by byla návratnost větší. Interpretace výsledků výzkumu odpovídá 
potřebám diplomové práce. Otázky ankety jsou prezentovány ve vztahu k úkolům práce. 
statistické zpracování výsledků až na výjimky chybí. 
 Diskuze je vztažena k porovnání výsledků výzkumu s pracovními hypotézami. Zde se 
v některých případech objevuje statistické zpracování procentuálním vyjádřením. Diskuze je 
věcná a přehledná. Pozitivně hodnotím také formulace Závěrů. Jsou věcné, logické a 
konkrétní.  
 Práce je doplněna vhodnými přílohami. Autorka pracovala s dostatečným množstvím 
informačních zdrojů. 
 Po obsahové i formální stránce práce splňuje většinu náležitostí. Větší by mohl být 
výzkumný soubor, anketa by mohla být doplněna další výzkumnou metodou k prohloubení 
průniku do problematiky, např. řízeným rozhovorem. Přesto diplomovou práci doporučuji 
k obhajobě. 
 
 
Hodnocení:    
 
 
Otázka: V cíli uvádíte mimo jiné zjistit kladný a záporný vliv dobrodružně orientovaných her   
na žáky. K jakým závěrům jste v otázce záporného vlivu DOH na žáky dospěla? 
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