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Jméno oponenta: doc. PhDr. Viléma Novotná 

Jméno diplomanta: Bc. Martin Šrámek  

Název práce: Metodika nácviku skoků na trampolíně  

Cíl práce: Vytvořit, na základě řízených rozhovorů s předními odborníky ČR, metodickou oporu pro 

nácvik základních skoků na trampolíně.  

Použité metody: řízený rozhovor, vlastní tvorba metodiky 

Celková náročnost tématu na: průměrná     

Kritéria hodnocení práce – stupně hodnocení: 

Stupeň splnění cíle práce 
 

Cíl práce byl splněn, byl zpracován popis metodiky 
základních skoků a natočeno metodické DVD. 

Logická stavba práce 

 

Text je logicky rozdělen na postupné kroky zpracování. 

Obsahuje 79 stran textu, 36 barevných ilustračních 
fotografií, 43 zdrojů literatury a 7 příloh. 

Práce s literaturou – citace, vlastní komentář, 
vlastní přínos diplomanta  

 

Diplomant čerpal z dostupné české i zahraniční literatury. 
Odkazy jsou uvedeny správně podle normy. Výsledková 

část, písemná i nafilmovaná, je vlastním zpracováním 

metodiky autora, osobním odborným přínosem.   

Adekvátnost použitých metod 

 

Řízené rozhovory byly provedeny se třemi odborníky. 

Dotazování potvrzuje vhodnost a odbornou úroveň 
zpracovaného materiálu, ale jde o malý počet 

posuzovatelů a jejich vyjádření není podrobné. 

Hloubka tematické analýzy, realizace výzkumu Práce je metodická, nelze ji považovat za výzkumnou. 
Přesto je možno výsledek považovat za odpovídající a 

přínosnou formu závěrečné práce.  

Úprava práce: text, grafy, tabulky 
 

Text je zpracován přehledně. Ve výsledkové části je každý 
prvek uváděn jako podkapitola (celkem 25). 

Stylistická úroveň, jazyk 
 

Formální stylistická úroveň práce je nejslabší oblastí celé 
práce, ve které se nachází formální chyby psaného textu, 

překlepy a chyby ve slovech. 

Praktická využitelnost zpracování:  Nadprůměrná. 

Hodnocení práce: 

Výstup práce – metodiku nácviku je možno považovat za odborný přínos pro sportovní odvětví Skoky na 
trampolíně jak pro sportovní přípravu, tak pro oblast Gymnastika pro všechny. S určitou úpravou textu 

by bylo přínosem pro tělovýchovné hnutí i pro oblast vzdělávání zpracovaný metodický materiál 

zpřístupnit širší veřejnosti. 

Připomínky: 

Slabinou zejména první teoretické části práce jsou formální chyby zpracování psaného textu. Ve velké 
míře jsou pomlčky zaměněny za spojovník, nevhodně jsou uvedeny mezery mezi čísly, zpočátku se mísí 

různé označení skoků na trampolíně jako sportu, disciplíny, až nakonec je správně uváděno sportovní 

odvětví. V textu se nachází i nevhodná shoda podstatného a přídavného jména, několik pravopisných 
chyb a nesprávná interpunkce. Tyto nedostatky nesnižují odbornou hodnotu výsledků práce (v této části 

je chyb málo), ale nutně snižují celkového hodnocení závěrečné práce. 

Otázky k obhajobě: 

1. Jaké jsou úspěchy a které jsou největší překážky rozvoje tohoto sportovního odvětví v ČR?  

2. Jaké jsou nejdůležitější způsoby prevence zranění při skocích na trampolíně?  

3. Jakým způsobem předpokládáte rozšíření využití výsledků diplomové práce? 

Práci doporučuji k obhajobě. 
 

Navržený klasifikační stupeň:  dobře 
 

V Praze dne 2. 9. 2018   Podpis:     Viléma Novotná                                                              

                 
 


