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1. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ strategie použitého výzkumu, náročnost, tvůrčí přístup, 

proporcionalita teoretické a vlastní práce, vhodnost příloh, apod.): 

 

Předložená magisterská práce pozůstává ze dvou částí: z části věnované exkurzím  a části 

výzkumné. V práci je využito 28 pramenů.  

Podstatnou součástí práce je dotazníkové šetření zjišťující vztah a kompetence související 

s elementární tělesnou zdatností, a to ve vztahu ke schopnosti absolvovat potřebné i speciální 

přírodovědné exkurze. Jistý pokles tělesné zdatnosti mladší generace je dlouhodobě patrný a 

je obecně chápán jako jev nežádoucí, práce se snaží tento předpokládaný jev kvantifikovat. 

 

2. FORMÁLNÍ ÚPRAVA (jazykový projev, správnost citování a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, přehlednost a dodržování předepsaného formálního členění kapitol, 

úroveň shromáždění a zpracování údajů a závěru, kvalita tabulek, grafů a příloh, apod.): 

 

Citování použité literatury je provedeno přehledně a obvyklým způsobem, odděleny jsou 

vlastní údaje od dat převzatých. Počet pramenů použité literatury je pro tuto 

magisterskou práci dostatečný, kvalita grafů je velmi dobrá. Přílohy obecně (grafy, mapy, 

fotografie) jsou na vysoké úrovni a velmi vhodně a názorně doplňují text. 

 

3. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, možný 

praktický přínos silné a slabé stránky, originalita myšlenek, apod.): 

 

Dojem z předložené práce je veskrze pozitivní. Pohled autora je originální a souvisí s jeho 

druhým studijním oborem. 

  

4. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI 

OBHAJOBĚ: 

K dotazníku: Co autor pokládá za  nejzajímavější získané výsledky, a naopak, která výsledky 

nejméně zajímavé v tom smyslu, že je bylo možné předpokládat dopředu? 

 

5. ZAVĚR: 

Předložená magisterská práce splňuje požadavky kladené na tento typ prácí, jednoznačně ji 

doporučuji komisi k přijetí. 

 

Datum: 18.5. 2015   Ing. an Andreska, Ph.D. 
 

 


