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Bc. Zuzany  PROCHÁZKOVÉ 

 

Výuka orientačního běhu na 2.stupni ZŠ 

 
Orientační běh je sportovní odvětví, které ideálně propojuje mentální a fyzický výkon 

sportovce. Závody navíc probíhají ve zdravém a esteticky hodnotném prostředí. Stále rostoucí 

popularita tohoto sportu a jeho šíření mezi dětmi a mládeží činí téma této kvalifikační práce 

vysoce aktuálním.  

Problém práce, výzkumné otázky i cíle práce jsou dobře provázány a zdařile formulovány 

strukturovány a na s. 9. Navozují  úkoly práce uváděné na straně další.  

Teoretická část je vcelku dobře zpracována a její kapitoly mají většinou souvislost s tématikou 

práce. Je s částí výzkumnou logicky provázána.  Autorka fundovaně pracuje s použitou 

literaturou, kterou cituje v souladu s normou.  Poněkud stručný seznam literatury obsahuje 15 

knižních titulů a tři internetové zdroje Za nedostatek považuji absenci analýzy vybraných zdrojů 

s obdobnou tématikou. 

Nezvykle vysoký počet hypotéz (9) je formulován na s.  51-52. Uvedené hypotézy  

korespondují s názvem práce i jejími problémy a cíli. Rovněž z nich vychází distribuovaný 

dotazník.      

Dotazníkové řešení se zde jeví jako vhodně užitá metoda. Vlastní dotazník (v příloze) je  stručný 

a přehledný.  Tvorba kvalitního dotazníku je velmi komplikovanou záležitostí a vyžaduje kromě 

teoretických znalostí i velkou zkušenost. Autorka se však s tímto problémem vyrovnala a 

podařilo se jí smysluplně sestavit soubor otázek. 

Zpracované výsledky jsou přehledně interpretovány pomocí komentovaných tabulek a  grafů. 

Pokud porovnáme teoretickou a výzkumnou část, zjistíme jejich rozsahovou disproporčnost. 

Teoretická má 32 stran, výzkumná pouhých 13, včetně návrhu na realizaci výuky orientačního 

běhu.  Diskuze se vyjadřuje k jednotlivým hypotézám, je dostatečně obsáhlá s velkou 

autorčinou invencí.  

Stručné strukturované Závěry jsou vypovídající a dávají určitou představu o praktickém využití 

diplomové práce. Škoda, že se autorka tímto využitím nezabývá podrobněji.  Vazba na cíle i 

hypotézy je prokazatelná. 

Po formální stránce jsem v práci nenašel výrazné nedostatky. Text je většinou přehledný a 

dostatečně rozsáhlý. Jazyková a stylistická stránka práce je na požadované úrovni. Přílohy  

práci vhodně doplňují. 

Při celkovém hodnocení lze práci označit, jako poměrně zdařilou. Je z ní patrna nejen snaha, 

píle, trpělivost, poctivost autorčina, ale i její určitá erudice. Zuzana Procházková prokázala, že 

je schopna zadanou problematiku zpracovat na požadované úrovni. Přínosem je návrh na 

realizaci výuky orientačního běhu. 

 

Práci doporučuji  k obhajobě. 

Hodnocení : 

 

V Praze, dne 21.5.  2018                                             PhDr.et PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D. 
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