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Téma práce 
Analýza sportovní přípravy závodníku OCR (Obstacle Course 
Racing). 

Cíl práce 
 

Cílem této práce byla analýza sportovní přípravy závodníků OCR 
různých výkonnostních kategorií a následné porovnání kategorií 
mezi sebou. 

Vedoucí diplomové práce prof. MUDr. Jan Heller, CSc. 
Oponent diplomové práce Mgr. Tomáš Brtník 

 
Rozsah práce   
stran textu 107 
literárních pramenů (cizojazyčných) 45 (18) 
tabulky, obrázky, grafy, přílohy 80 

 

Náročnost tématu na 
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    
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 
 
Doplňující komentář k hodnocení práce: 
Předložená práce je po formální stránce na velmi dobré úrovni. Dostatečný je textový rozsah i počet 
citovaných prací. Struktura práce odpovídá požadavkům na práci diplomovou. V textu nacházíme 
jen malé množství překlepů či chyb. Diplomant prokázal zájem o danou problematiku, jak je vidět 
v teoretické tak v praktické části práce. V teoretické části práce rozebral dostatečně problematiku 
vztaženou k tématu. 
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Připomínky: 
V abstraktu v části metody chybí charakteristika souboru respondentů a úplně chybí část závěr. 
Práce je psána v 1.osobě čísla jednotného, ale měla by být v 1.osobě čísla množného. 
Hypotézy nemají začínat slovy Předpokládám, že....:  
tedy ne: Předpokládám, že minimálně 25 % osob ze všech kategorií přestoupilo na závody OCR z 
vytrvalostních sportů jako běh, cyklistika, triatlon, atletika, ale také fotbal, kde vytrvalostní 
schopnosti hrají důležitou roli. 
ale rovnou: Minimálně 25 % osob ze všech kategorií přestoupilo na závody OCR z vytrvalostních 
sportů jako běh, cyklistika, triatlon, atletika, ale také fotbal, kde vytrvalostní schopnosti hrají 
důležitou roli. 
Popis pod každou hypotézou, proč je právě takto stanovena, nepatří. Hypotézy mají vycházet 
z teoretické části. 
Dotazník - čerpal z webu www.mojeanketa.cz , to je sice hezké, ale neznáme autora, typ dotazníku 
atd. 
Největší problém vidím v použité statistice ve výsledcích. Autor měl různě četné soubory, 53 osob z 
kategorie hobby, 39 osob z výkonnostní kategorie, 10 osob z elitní kategorie. U hypotéz 1-4 je vše v 
pořádku, ale u hypotéz 5 a 6 kdy porovnává skupiny mezi sebou, musí vzít v potaz jejich rozdílné 
četnosti a použít odpovídající statistickou metodu, např. chí kvadrát. 
V závěru práce mi chybí použití výsledků do teorie a do praxe, jsou zde pouze konstatována fakta. 
 
Dle Opatření děkanky č. 4/2020 „Porovnání obsahu závěrečných prací“ jsem shledal práci jako 
originální dílo autora. V programu Theses byla nalezena je shoda méně jak 5 %, dle programu 
Turnitin byla zjištěna shoda 11 %, vše je řádně ocitováno. 
 
Práce  je   doporučena k obhajobě.  
 
Navržený klasifikační stupeň: výborně  

 
Otázky k obhajobě:  
Je možné z vámi uvedených závěrů uvézt doporučení do teorie a praxe? 
Jaký způsob tréninku nebo spíše poměr tréninkových prostředků byste doporučil jednotlivým 
kategoriím závodníků? 
 
Oponent diplomové práce: 
Jméno, tituly:  Mgr. Tomáš Brtník        

Datum:  30.8.2020      Podpis: 

 

 


