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Zpracovatel práce si za téma pro zpracování práce zvolil problematiku techniky doskoku a její hodnocení 

u gymnastických sportů. V teoretické části práce pracuje s relevantními literárními prameny, vymezuje 

význam doskoku a jeho hodnocení ve sportovní gymnastice a v parkouru. V obou případech je doskok 

nedílnou součástí sportovního výkonu a jeho hodnocení je dílčí částí hodnocení v obou sportovních 

odvětvích. Za zásadní považuje skutečnost, že nezvládnutá nebo špatně osvojená technika doskoku 

může být příčinnou akutních úrazů i chronických poškození pohybového aparátu jako důsledek 

soustavného opakování špatné techniky doskoku. 

Praktická část práce je založena na použití metody LESS (Lending Error Scoring System), která 

představuje kategoriální systém využitelný pro hodnocení techniky. Součástí práce je výzkumné šetření 

provedené na dvou skupinách a to skupina sportovních gymnastů a skupina parkouristů, kdy cílem je 

porovnat vzájemné rozdíly skupin v technice doskoku. 

Zpracovatel práce postupoval samostatně, v průběhu řešení práce, zejména při přípravě a realizaci 

výzkumného šetření, prokázal schopnost samostatně pracovat s odbornou literaturou, plánovat a 

realizovat výzkumné šetření a řešit problémy vzniklé v průběhu realizace. 
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