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Náročnost tématu  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   
samostatnost při zpracování tématu 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 DP 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 DP (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 

 

Téma práce si autor vybral na základě osobního vztahu k parkouru, nejen jako aktivní 

parkourista, ale také jako trenér a organizátor parkourových workshopů a soutěží. Autor touto 

prací volně navazuje na práci bakalářskou, která se věnovala tématu Programové systémy 

vybraných technik v parkouru. V práci autor zdárně zpracoval přehledný souhrn četnosti a 

závažnosti úrazů vzniklých při vedených lekcích parkouru v jednotlivých pobočkách In 

Motion Academy s.r.o. 



 Stěžejní cíle práce, spočívající ve zpracování dat z knih úrazů a jejich odborné ohodnocení, 

zjištění míry úrazovosti v jednotlivých věkových kategoriích považuji za zcela splněné. Dle 

uvedených dat,  v obdobích 2016/17 a 2018/19 v In Motion Academy s.r.o. bylo odučeno 

celkem 103 985 hodin tréninku parkouru, zaznamenáno celkem 179 zranění a míra úrazovosti 

na 1 000 hodin prováděné činnosti je tedy 1,721. Celkové zpracování práce je přehledné a 

ucelené. Úroveň práce pouze snižují občasné překlepy a gramatické chyby. 

Práce splňuje požadavky na práci diplomovou a je doporučena obhajobě.  

Případné otázky vyplynou z průběhu obhajoby.  
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