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Posudek zpracovávaný vedoucím práce
1.

Typ práce.

Práce je výzkumného charakteru.
2.

Vztah diplomanta k tématu

Téma práce se v průběhu dvou let vyvíjelo a to konečné vzniklo i ve spolupráci s dalšími
odborníky. Diplomant se orientačnímu běhu věnuje od dětství a postupně se od závodění
přesunuje do role trenéra, stavitele tratí a organizátora závodů. Téma práce koresponduje s
jejím obsahem.
3.

Závažnost tématu, originalita, potřebnost.

Téma hodnotím jako aktuální a přínosné. I přes rozvoj a rozmach moderních navigačních
přístrojů se domnívám, že základy orientace stále patří mezi potřebné dovednosti, které by si
učitelé TV měli osvojit a dále je nabízet při výuce svým žákům a studentům.
4.

Nároky na zpracování teoretické části práce (odborná úroveň).

Teoretické část je zpracovaná na dostatečné úrovni, čtenář je seznámen s klíčovými tématy a
body metodiky výuky orientačního běhu.
5.

Nároky na zpracování empirické (experimentální) či praktické části práce (odborná

úroveň).
Odborná úroveň praktické části vyhovuje požadavkům pro diplomovou práci. Autor si poradil
i s vyhodnocením kvalitativních výsledků z anketního šetření.
6.

Samostatnost, iniciativa, aktivita a rozsah spolupráce s vedoucím práce, korespondence

pokynů vedoucího s prací diplomanta.

Autor byl aktivní, práci s vedoucím často konzultoval a připomínky se pokoušel průběžně
zapracovávat do aktuální verze práce. Samostatně pracoval na aktualizaci potřebených map a
na nových prvcích v inovovaném metodickém manuálu.
7.

Celkové zhodnocení způsobilosti diplomanta k samostatnému řešení odborných

problémů.
Autor diplomové práce projevil způsobilost k samostatnému řešení odborného tématu, práci
doporučuji k obhajobě. Výsledné hodnocení ponechám na rozhodnutí komise.
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