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1/ Aktuálnost tématu, obsahová struktura práce, formulace problému a cíle práce.                

Téma práce je aktuální. Pohybových aktivit v poslední době u dětí neustále ubývá. Orientační 
běh je velice zajímavá aktivita, kde se spojuje rychlé rozhodování s fyzickým výkonem. 
Obsahová struktura práce je srozumitelná. Formulace problému a cíle práce odpovídají 
požadavkům kladeným na diplomovou práci.  
  

2/ Úroveň teoretické části, komplexnost zkoumaného problému, kvalita práce s literaturou   

Teoretická část práce je zpracována velmi dobře. Autorka se zde věnuje historii orientačního 

běhu a dále zde přesně charakterizuje co je orientační běh a co k němu potřebujeme. Citace 

odborné literatury je správná. Počet informačních zdrojů je 18.   

  

3/ Formulace hypotéz, jejich provázanost na problémy a cíle práce.                                    

Autorka práce si stanovila celkem 9 hypotéz, které navazují na problémy a cíle práce. 

Hypotézy jsou formulovány jasně a srozumitelně. S velkým počtem hypotéz se autorka 

vypořádala velmi dobře.   

  

4/ Metody testování hypotéz, jejich vhodnost a logika postupu práce.                                     

Autorka v práci použila metodu dotazníkového šetření.  Dotazník byl vytvořen tak, aby bylo 

možno vyvrátit, nebo potvrdit dané hypotézy. Logika a postup práce je odpovídající. 

  

  

5/ Úroveň analýzy a intepretace výsledků, zaměření a úroveň diskuze.                                          

Interpretace výsledků je přehledná, grafy a tabulky popsané v diplomové práci usnadňují 
orientaci. V diskuzi je rozbor vlastních výsledků, který je odpovídající. Závěry jsou zajímavé. 
Orientační běh, který je zařazen mezi sporty na dětské olympiádě vyučuje pouze 50% učitelů.   
  

  



6/ Formulace závěrů, přínos a využití výsledků.              

Závěry práce jsou zajímavé. Práce může sloužit jako materiál vhodný pro výuku orientačního 
běhu na školách. 
  

7/ Formální stránka práce.                  

Po formální stránce diplomová práce splňuje požadavky na ni kladené. Počet stran je 71. 
Citace je správná. Celkový počet informačních zdrojů je 18.  
  

8/ Celkové hodnocení práce.                   

 Práci doporučuji k obhajobě.  
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