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Prozkoumat technické a finanční možnosti pro zavedení jezdecké 
turistiky na Základní škole Dolní Hbity v rámci zájmového 
útvaru. Zjistit zájem rodičů a žáků o zájmový útvar Jezdecká 
turistika a jejich finanční možnosti týkající se tohoto zájmového 
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Náročnost tématu na
úroveň

výborně velmi dobře dobře nevyhověl/a

teoretické znalosti x

praktické zkušenosti x

podkladové materiály (vstupní data) a 
jejich zpracování

x
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Kritéria hodnocení práce
úroveň

výborně velmi dobře dobře nevyhověl/a

stupeň splnění cíle práce x

logická stavba práce x

práce s 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
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Doporučuji diplomovou práci k obhajobě.  

Navržený klasifikační stupeň: Výborně

Otázky k obhajobě:

1. Znáte nějakou základní školu v České republice, na které provozují zájmový útvar 
Jezdecká turistika?

2. Jaká byste provedla preventivní opatření úrazů a jak byste postupovala v případě 
nějakého poranění?

3. Vidíte reálnou možnost zavedení takového zájmového útvaru a jak se k takové 
možnosti staví vedení školy?

Doplňující komentář k hodnocení práce:
     K diplomové práci nemám připomínky. Po obsahové i formální stránce je práce velmi 
dobře a široce zpracována, je přehledně členěna, dodržuje vnitřní provázanost kapitol a 
podkapitol. V teoretické části diplomant používá citace z dostupné a v seznamu použitých zdrojů 
uvedené literatury. Výzkumná část je dobře formulována, prezentované grafy mají jasný a 
srozumitelný komentář. Obsah práce svědčí o dobré úrovni teoretických i praktických znalostí 
autora. Výsledky práce by se daly použít jako návod k reálnému zavedení zájmového útvaru 
jezdecká turistika nejen na ZŠ Dolní Hbity.

Oponent diplomové práce:

Mgr. Eva Koutná

V Příbrami dne: 28. 4. 2016 Podpis:


