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Cíl práce: Na základě literární rešerše a vlastních zkušeností vymezit průnik gymnastiky a kalisteniky a 
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Použité metody: literární rešerše, pozorování, dotazník 

Celková náročnost tématu: průměrná     

Kritéria hodnocení práce – stupně hodnocení: 

Stupeň splnění cíle práce 
 

Cíl práce byl splněn. Přesné vymezení průniků gymnastiky 
a kalistheniky není uvedeno zcela přehledně, lze ho najít 

v textu. Navržený pohybový program považuji za 

nejpřínosnější část práce. 

Logická stavba práce 

 

Struktura práce je vystavěna logicky. Určité nejasnosti 

vyplývají z obsahu jednotlivých dílčích kapitol. Není 
zřetelně uvedeno, v jaké šíři je vnímána gymnastika, 

která její činnost nebo program jsou porovnávány. 

Práce s literaturou – citace, vlastní komentář  
 

Množství literatury je omezené z důvodu málo 
publikovaných informací o novém sportovním odvětví. Pro 

diplomovou práci je v potřebném rozsahu. Nepovažuji za 
nejvhodnější některé odkazy na diplomové práce nebo 

citace při uvádění už obecných odborných poznatků. 

Adekvátnost použitých metod 
 

Vybrané metody odpovídají záměru práce. Problémem se 
ukázalo nesourodé formulování otázek dotazníku a jejich 

možných odpovědí. Výsledky odpovědí nelze porovnat 
mezi sebou, ani vyhodnotit dotazník jako celek. Statistické 

výsledky jsou uvedeny v procentech počtu odpovědí.  

Hloubka tematické analýzy, vlastní přínos 
diplomanta 

 

Teoretická část je výběrem poznatků o kalisthenice – 
streeet workoutu a gymnastice. U některých uvedených 

východisek není zřetelná návaznost mezi východisky a 
řešeným problémem. Vlastní zkušenosti jsou cenným 

poznatkem pro zpracování málo publikovaného tématu 

práce.  

Úprava práce: text, grafy, tabulky 

 

Práce je přehledná, dílčí výsledky jsou znázorněny grafy. 

Diplomantka se nevyhnula některým formálním 
nedostatkům, např. zaměňuje pomlčku za spojovník, 

zbytečně uvádí, co bude dále v textu apod.  

Stylistická úroveň, jazyk 
 

Práce je napsána kultivovaným jazykem. Drobné překlepy 
nenarušují úroveň práce. 

Připomínky: Některé vybrané uvedené poznatky, které nejsou v práci dostatečně vysvětleny, budou 

součástí otázek k obhajobě. Oceňuji, že se diplomantka zaměřila na shrnutí co nejširšího rozsahu 
informací o nové atraktivní pohybové aktivitě, ke které je k dispozici málo publikací a která prozatím 

nebyla podrobena výzkumu. Je proto nutno přijmout některé nedostatky vyplývající z této skutečnosti.  

Otázky k obhajobě: 

1. Které jsou stěžejní shody gymnastiky a  kalisthenky a proč? 

2. Jakým způsobem je možné porovnávat gymnastické dovednosti s prvky street workoutu?  

3. Jaká je podobnost v technické složce tréninku? 

4. Jaká jsou kritéria hodnocení a rizika provádění?  Co znamená uvedený trénink pohybů, ne svalů 
(s.20)? Jakým způsobem je zajištěn celkový rozvoj cvičenců a nácvik optimální techniky? 

 
Práci doporučuji k obhajobě. 
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