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Rozsah práce   
stran textu 64 
literárních pramenů (cizojazyčných) 34 (5) 
tabulky, grafy, přílohy x/x/41 

 

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 /  není   doporučena k obhajobě.  
 



Navržený klasifikační stupeň: 
 

 

  Dobře. 
 
 
Otázky k obhajobě:  

 
1. Chcete navázat na tuto práci v magisterském studiu? 
2. Do jaké míry jste čerpal z vlastních zkušeností a do jaké míry, z odborné literatury? 

 
 
 
Doplňující komentář k hodnocení práce: 
 
Jedinečnost této práce spočívá v popisu pohybově složitých Freestyle triků. Autor prokázal evidentní 
znalost tématu a velký zájem o tuto problematiku. Práce má značné formální nedostatky, které je nutné 
opravit v erratech. 
 
 
 
K práci mám následující připomínky:  
 
V teoretické části na stranách 34 – 45 chybí citace – nutné doplnit. 
Dále jsou v textu drobné pravopisné chyby na stranách 9, 13, 14. 
Je nutné sladit obsah s textem (v textu 4.3.1, v obsahu nikoliv). 
V popisu triku na straně 46, se objevuje slovíčko pop, které chybí ve slovníku. 
 
 
 
 
Doporučení k úpravám: 
 
Opravit chyby viz připomínky. 
 
 
 
 
Závěr oponentského posudku: 
 
 
Práce i přes zmíněné nedostatky splňuje podmínky kladené na bakalářskou práci, a proto ji 
doporučuji k obhajobě. 
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