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Cíl práce 

 
Cílem práce byla rešerše dostupných dokumentů s tématikou 

blízkou zimní přípravě a orientačním hrám a následné  

vytvoření zásobníku orientačních her a cvičení pro žáky a 

dorostence, které vedou jak ke zdokonalování orientačních 

dovedností, tak zlepšování fyzické a mentální kondice během 

zimní přípravy v tělocvičně či klubovně. 
Vedoucí diplomové práce Mgr. Tomáš Brtník 

 

Náročnost tématu  úroveň 

výborně velmi dobře dobře nevyhověl/a 

teoretické znalosti X    

praktické zkušenosti X    

podkladové materiály (vstupní data) a jejich 

zpracování 

 X   

 

Kritéria hodnocení práce úroveň 

výborně velmi dobře dobře nevyhověl/a 
stupeň splnění cíle práce X    
samostatnost při zpracování tématu X    
logická stavba práce  X   
práce s českou literaturou včetně citací X    
práce se zahraniční literaturou včetně citací X    
adekvátnost použitých metod  X   
hloubka provedené analýzy  X   
stupeň realizovatelnosti řešení  X   
formální úprava práce (text, grafy, tabulky) X    
stylistická úroveň X    
nároky DP na podkladové materiály, 

konzultace, průzkumy 

 X   

použití analýz, matem. statistických a jiných 

metod, komparací apod. 

 X   

využitelnost námětů, návrhů a doporučení 

k řešení problému 

X    

obsah a relevantnost příloh v textu či příl. 

části DP (tabulky, grafy, propočty apod.) 
X    

 

 

Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 

 

Práce    je     doporučena k obhajobě  

Navržený klasifikační stupeň: Velmi dobře 
Do rámečku vypsat slovní hodnocení z této škály: výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl/a 

 

Autorka je reprezentantkou a zároveň trenérkou v orientačním běhu a má tedy velmi blízko 

jak teoreticky tak hlavně i prakticky k vybranému tématu diplomové práce. Autorka se v práci 

věnuje aktuálnímu tématu, kterým je orientační běh, jeho vzrůstající popularita, ale zároveň 



nedostatečná aktuálnost metodických podkladů, odborné literatury a publikací. Hlavní cíl 

práce, tedy vytvoření zásobníku orientačních her považuji za velmi zdařený a jistě využitelný 

jak pro trenéry, učitele TV tak i pro metodický portál ČSOS. Z pohledu požadavků na 

diplomovou práci ovšem kvalitu snižuje několik nedostatků. Bohužel v diplomové práci 

absentují v teoretické části podklady k použité metodě literární rešerše a hlubší analýza 

dostupné literatury. Chybí kapitola diskuze.  

Práce splňuje požadavky na diplomovou práci a je doporučena obhajobě.  

Případné otázky vyplynou z průběhu obhajoby.  
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