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Téma práce Freestyle BMX v České republice 

Cíl práce 

 

Cílem této bakalářské práce je vytvoření uceleného záznamu o 

současném stavu freestyle BMX scény v České republice, 

shrnující vybrané oblasti dění. 

Vedoucí bakalářské práce PhDr. Matouš Jindra, Ph.D. 
Oponent bakalářské práce Mgr. Tomáš Brtník 

 

Rozsah práce   

stran textu 72 

literárních pramenů (cizojazyčných) 98 (24) 

obrázky, tabulky, grafy, přílohy 4 
 

Náročnost tématu na 
úroveň 

výborně velmi dobře dobře nevyhověl/a 

teoretické znalosti X    

praktické zkušenosti X    

podkladové materiály (vstupní data) a 

jejich zpracování 
 X   

 

Kritéria hodnocení práce 

úroveň 

výborně 
velmi 

dobře 
dobře nevyhověl/a 

stupeň splnění cíle práce  X   

logická stavba práce X    

práce s českou literaturou včetně citací X    

práce se zahraniční 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 BP 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 BP (tabulky, grafy, propočty 

apod.) 

 X   

Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 

 

Práce    je      doporučena k obhajobě.  
 

Navržený klasifikační stupeň: velmi dobře  
Do rámečku vypsat slovní hodnocení z této škály: výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl/a 
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Otázky k obhajobě:  

 

1. V příštím roce se představí freestyle BMX v programu Letních olympijských her. Jaký to 

bude mít dle Vás dopad na komunitu FBMX? 

2. Hodláte nějak uplatnit, publikovat Vaši závěrečnou práci pro případné rozšíření povědomí o 

FBMX? 

 

Další otázky případně vyvstanou z průběhu obhajoby. 

 

 

Doplňující komentář k hodnocení práce: 

 

Předložená práce je po formální i obsahové stránce na dobré úrovni. Struktura práce svým 

obsahem (72 stran) a citovanou literaturou (98 pramenů) převyšuje požadavky na práci bakalářskou. 

V práci předkládá autorka komplexní přehled problematiky Freestyle BMX, jak historické 

počátky sportu samotného, tak i aktuální stav vybraného sportu nejen v ČR ale i ve světě.  Zvolené 

téma odpovídá zaměření bakalářské práce a umožňuje autorce využít jejích praktických znalostí 

dané problematiky a také využití znalosti prostředí a komunity Freestyle BMX. Teoretická část 

práce je zpracována velmi dobře. 

Úroveň předložené závěrečné práce snižuje několik věcných chyb.  

Kapitola 4.2.1 Použité metody  a její obsah nepatří do praktické části závěrečné práce, ale měla by 

být uvedena v teoretických východiscích. V abstraktu chybí závěr.  

Anketní část práce proběhla pouze v úzce profilovaných časopisech či v komunitách věnujících se 

tomuto sportovnímu odvětví. Proto jsou odpovědi na otázku mezi ženami „Jaký je váš zájem o 

BMX?“ zavádějící. Nedostáváme odpověď na otázku, jaký je zájem či povědomí o tomto  sportu 

v běžné populaci. Hypotéza H2 je špatně stanovena, jak i sama autorka v diskuzi zpochybňuje „Je 

pravděpodobné, že anketa se nedostala ke všem ženám, které by se sportem teprve chtěly začít.“ H2 

měla tedy znít, že žen a dívek, které se aktivně věnují FBMX je v komunitě FBMX méně než těch, 

které by teprve chtěly začít. 

Práci považuji za zdařilou a doporučuji k obhajobě.  

 

Oponent bakalářské práce: 

Jméno, tituly:  Tomáš Brtník, Mgr.        

V Praze dne:   5.9.2019      Podpis: 

 

 


