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 Kritérium hodnocení Hodnocení  

1 – 10 bodů *) 

1. Formulace cílů (cíle jsou jasně formulované a adekvátní typu  
a charakteru práce). 

8 

2. Prostředky k dosažení cílů (použité metody jsou vhodné vzhledem 

k cílům a dalším parametrům práce).  
9 

3. Postup řešení (postup zpracování odpovídá zvoleným cílům a metodám 

práce, text je jasně a logicky strukturován).  
9 

4. Splnění cílů (cíle práce byly splněny v přiměřeném rozsahu a na úrovni, 
která odpovídá charakteru práce). 

8 

5. Orientace autora v pojednávané problematice (práce odráží znalost 

relevantních pramenů a literatury). 
10 

6. Originalita zpracování (práce vykazuje prvky, které svědčí o tvůrčím 

zaujetí autora a o jeho samostatném uvažování o řešené problematice). 
9 

7. Obsahová náplň (volba obsahových prvků práce je relevantní, jsou 

postiženy jejich vzájemné vazby a souvislosti a obsah vytváří logický celek). 
8 

8. Úroveň jazykového projevu (pravopisná a stylistická úroveň odpovídá 

nárokům na bakalářskou práci, terminologie je korektní a jednotná). 
8 

9. Práce s informačními zdroji, dodržení formálních pravidel 

(zdroje v přiměřeném množství jsou vhodně zvoleny a správně citovány a 

interpretovány; práce má náležitou úpravu a respektuje příslušné normy). 

7 

10. Přínos práce (výsledky práce mohou nalézt konkrétní smysluplné 

uplatnění v teorii či praxi daného oboru). 
8 

*) 1 bod vyjadřuje nejnižší možnou úroveň splnění daného kritéria, 10 bodů nejvyšší možnou úroveň 

 

Otázky k obhajobě  

1. Jaké požadavky jsou kladeny na děti, které se rozhodnou provozovat tyto druhy 

sportů? 

Poznámky   

Předložená bakalářská práce je teoreticko-praktická. V teoretické část se autir snaží popsat 

zásadní body a pravidla tréninku dětí ve věkové kategorii 6–12 let., představit nové 

sportovní disciplíny – parkour a kalisteniku s jejich potenciálem a využitím v tréninku dětí. 

Práce se zároveň snaží pomocí dotazníku zjistit míru oblíbenosti, znalostí a zkušeností dětí 

dané věkové kategorie s těmito sporty 

Práce je psaná srozumitelně a přehledně a splňuje požadavky na práci v daném oboru. 

Oponentka v práci shledává několik nejasností, např: 

- Str. 18 – přímá citace je zde uvedena bez uvedení příslušné strany. 

- Popisky tabulek se uvádějí nad tabulky, popisky obrázků pod obrázky. 

- Ve výsledcích by neměla být stejná data prezentována ve dvojím provedení, tedy jak 

v tabulce, tak v grafu. 

- V textovém popisu u jednotlivých otázek z dotazníku by měly být uvedeny jak absolutní, 

tak relativní četnosti.  

Oskar BURIAN 

Výkonnostní rozdíly a zásady tréninku dětí od 6 do 12 let v oblasti posilování a 

čistého parkouru 

Ing. Alena VÁCHOVÁ, Ph.D. 



- V práci chybí komparace dat. 

- Citace v seznamu informačních zdrojů formálně neodpovídají požadavkům na citace při 

zvoleném způsobu citování v textu. 

 

Celkové hodnocení  **) Práce splňuje podmínky kladené na závěrečné práce v daném 

oboru.  
**) 100-86 bodů: výborně, 85-71 bodů: velmi dobře, 70-55 bodů: dobře, 54 a méně bodů: neprospěl(a) 

 

Datum a podpis autora posudku bakalářské práce: 14. 5. 2021 


