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Rozsah a celková struktura práce
Práce má rozsah 50 stran textu vč. obrázků a tabulek, čímž mímě překračuje rozsah stanovený
v zadání.  Díky  obrazovým  výsledkům  průzkumu je  však tento  rozsah  akceptovatelný.  Dále
práce obsahuje přílohy vč. CD-ROM.
Struktua  práce je  logická  a  celistvá.  Práce je jasně  rozčleněna  na  část  teoretickou,  v níž
studentka rozebírá problematiku mentálních map a map pro 08, a část praktickou, v níž lze
sledovat  vlastní  průběh výzkumu  od  stanovení  hypotéz  přes  dotazníkové  šetření  po  jeho
vyhodnocení  pomocí  agregovaných  map  a  hodnoticích  kritérií.  Celá  práce  ústí  v souhm
pravidel a doporučení pro sportovní výuku.

Téma práce
Téma práce  odpovídá požadavkům kladeným na bakalářské práce.  Jak  sama autorka uvádí,
mentálními mapami orientačních běžců se patmě dosud nikdo nezabýval a práce tedy vstupu-
je do pole neoraného, nicméně většina metod je převzatých, tudíž lze hodnotit zejména kvalitu
jejich aplikace (tj. provedení dotazníkového šetření a způsob jeho vyhodnocení v kap. 3).

Cile práce a stanovené hypotézy
Cíle  práce jsou jednoznačné  vč.  stanovených  hypotéz  dotazníkového  šetření.  Všechny  cíle
autorka  svou  prací  splnila,  ve  způsobu  prezentace  četností  zakreslených  objektů  formou
agregovaných map dokonce i předstihla.

Připomínky a doporučení k práci
Studentka si dotazy a způsob jejich předání účastníkům dotazníkového šetření důkladně pro-
myslela a předvýzkumem zásadní možné chyby eliminovala. Před uvedením do praxe bych se
ovšem  zaměřil ještě více  na způsob výběru vzorku typových postupů,  který může  výsledky
ovlivnit. Rozčlenění na kategorie óe-z'Gc x mc}pcrr-považuji osobně za poměmě klíčové, šlo by
například testovat v praxi  (časová náročnost) - výsledky kriteriálního  hodnocení totiž vyka-
zují  poměmě  slušnou  korelaci  s touto  proměnnou  (potvrzují  i  výsledky  v kategorii  dorost
ajunioři,  kde je  skutečně  člověk  nejvíce  schopen  učit  se  praktickým  dovednostem).  Další
možnosti při uvádění do praxe studentka naznačuje sama v kap.  3.5 -zde by bylo například
možné spolupracovat i nějakými ukázkovými 3D  modely terénu v PC, případně  sádrovými,
aby si žactvo více prohlubovalo teoretické znalosti výškopisu.
Poznámka  na  okraj:  jelikož  jsem  nedávno  spolupracoval  při  vytyčování  závodu  08  vč.  umísťování  kontrolních  bodů,
domnívám  se,  že  geografické  a  kartografické  zkušenosti  a  znalosti  poměmě  značně  ovlivňují  rychlost  závodníka,  resp.
potenciálního respondenta. Nechávám na úvaze, zda by i tento fákt neměl být v průzkumu zohledněn.
Práce obsahuje pouze malé množství jazykových ®ravopis, tvarosloví a interpunkce), typo-
grafických a  formálních chyb:  s.  13  a  s.  14:  /om scíme'm,  /€# Jcrm); =  správně  česky  Íom/éž,
Íe#0%; s. 40: rGspo#cýeníJ. zcrmč#J./y (i jinde), s.15: pramen Z7.c7!,  /976 uveden jako Zz.cb,  /978;
tab. 2: slovo #ež místy J?€'z`, barva pro dorost nahrazena v jednom případě barvou pro veterány;
s. 40: nesrovnalost v počtu stanovených hypotéz (5  x 6); s. 43: soóor% = soc/bor#. Je škoda, že
na sebe obr. 6-9 a 11 nepasují -bylo by možné je lépe porovnat.
Kriteriální hodnocení je sice hodnocem' kvalit, ovšem využívající kvantitativní metody hodno-
cení, tj.  kvantifikovanou podobu kvality.  Aspoň tímto způsobem by bylo vhodné  se o  něm
v práci zmínit.



Práce s ]iteraturou, citační normy a etika
Autorka  pracuje  s literaturou  a  dalšími  prameny  svědomitě  a  dodržuje  všechny  základní
citační nomy.

Závěrečné shrnutí
Práce  svou  úrovní  naprosto  splňuje  požadavky  kladené  na  bakalářské  práce,  naopak  je
v některých aspektech překračuje, dokonce by se mohla stát vhodným podkladem pro diplo-
movou práci, v níž by mohlo být téma dále prohloubeno - viz diskuze a závěr a výše uvedené
poznámky.
Na základě  předchozích poznámek bakalářskou práci  Martiny Kynčlové  doporučuji k obha-
jobě a navrhuji známku v  ý  b  o  r n  ě  .

Dotazy na autorku
Nebylo by možné (a vhodné) více reflektovat dosavadní výsledky respondentů nebo je licen-
ce,  počet závodů v daném roce  a let praxe dostačující?  Jaké předpoklady by musely být při
takové reflexi splněny?
Neuvažuje autorka o implementaci výsledků práce do praxe ČSOB?

V Chotěboři 27. 5. 2008 RNDr. Jan D. Bláha


