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Cílem této bakalářské práce je vytvoření uceleného záznamu o současném 

stavu freestyle BMX scény v České republice, shrnující vybrané oblasti 

dění. 

Vedoucí diplomové práce PhDr. Matouš Jindra, Ph.D. 

 

náročnost práce na úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná 

teoretické znalosti  X  

praktické zkušenosti  X  

podkladové materiály, vstupní data a jejich zpracování  X  

 

kriteria hodnocení práce známka 

1 2 3 4 
název práce X    
téma práce a její aktuálnost X    
teoretická fundovanost autora X    
formulace cílů práce X    
adekvátnost použitých metod X    
celkový postup řešení  X   
práce s daty a informacemi  X   
hloubka provedené analýzy X    
členění a logická stavba práce X    
práce s odbornou literaturou X    
formální úprava práce (text, grafy, tabulky) X    
stylistická úroveň X    
přesnost formulací a práce s odborným jazykem  X   
splnění cílů práce X    
závěry práce a její formulace  X   
odborný přínos práce a její praktické využití  X   

 

Připomínky a otázky k obhajobě: 

 

Autorka si zvolila aktuální a neprobádané téma zabývající se Freestyle BMX v České 

republice. Práce byla časově a organizačně náročná a zpracovatelka musela prokázat jak 

teoretické, tak i praktické znalosti v dané oblasti. Zejména pak dosažení některých 

informačních zdrojů byl bezesporu nelehký úkol.  

Chvályhodná je spolupráce autorky s vedoucím práce, nicméně v samotném závěru 

byla práce dodělávána ve spěchu a tak připomínky vedoucího práce nejsou zakomponovány. 

Práce má malé nedostatky, ale formálním zpracování, struktura, teoretická i praktická 

část splňuje kritéria požadované na bakalářskou práci. 

Rozšíření povědomí o Freestyle BMX považuji za velmi přínosné a doporučuji témata 

tohoto sportu nadále rozvíjet.  

 

 

Otázky: 

1) Považujete za reálné tuto studii rozšířit i do zahraničí? 

2) Je něco co brzdí nebo dokonce brání rozvoji tohoto sportu v České republice? Pokud 

ano, je možné to ovlivnit a jak? 



3) Jde o velmi rizikový sport, je nějaká možnost jak u toho sportu snižovat objektivní 

nebezpečí? 

 

 

Práce je doporučena k obhajobě  
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