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1. Aktuálnost tématu, obsahová struktura práce, formulace problému a cíle práce. 
Student si vybral vlastní téma, které vychází z jeho zájmu o gymnastiku. Cíl práce odpovídá názvu 
práce, tj. zjistit dostupnost gymnastických sportů v Praze z hlediska výběru sportu, věkové 
kategorie, pohlaví i místa. Práce má celkově 150 stran, včetně příloh. 
 

2. Úroveň teoretické části, komplexnost analýzy zkoumaného problému, kvalita práce s literaturou 
(odkazy, citace, počet a druhy využitých informačních zdrojů apod.) 
Teoretická část práce vychází z dostatečného množství zdrojů. Student prokázal, že umí pracovat 
s literaturou na bázi vědecké práce. Veškerá literatura je správně citována. 
Teoretická část práce je věnována představení olympijských a neolympijských gymnastických 
sportů. Kapitoly mají stejné schéma – definice sportu, disciplíny (včetně popisu nářadí), soutěžní 
kategorie, způsob hodnocení, historii, věkové kategorie. Student při obhajobě musí uvést, proč se 
nevěnoval „tanečním“ druhům gymnastiky. 
 

3. Formulace hypotéz, jejich provázanost na problémy a cíle práce. 
Byla správně použita forma výzkumných otázek a ne hypotéz. Pět výzkumných otázek zahrnuje 
problematiku soutěžních forem gymnastiky v dané oblasti. 
               

4. Metody testování hypotéz, jejich vhodnost a logika postupu práce. Úroveň analýzy a interpretace 
výsledků (statické zpracování, přehlednost výsledků, grafů, tabulek aj.), zaměření a úroveň 
diskuse. 
Výzkumné otázky byly ověřovány pomocí analýzy dokumentů, především na webových stránkách 
sportovních federací a jednotlivých klubů. Souvisí to i s dobou coronavirové karantény. Celkem bylo 
hodnoceno 108 klubů ze 8 sportovních svazů/federací. Bylo použito 14 literárních a téměř 150 
internetových zdrojů. Výsledková část obsahuje tabulky a grafy (někdy jen pro lepší ilustraci), které 
jsou řádně popsány.  Až do kapitoly Přílohy jsou správně zařazeny seznamy klubů gymnastických 
federací a přehled pražských městských částí. Kapitola Diskuze je správně zpracována, k hodnocení 
výsledků jsou použity závěry z teoretické části práce. V této kapitole  je vidět schopnost studenta 
logicky provázat zjištěné údaje při řešení problémů. 
 

5. Formulace závěrů (přiměřenost, jasnost, konkrétnost, stručnost, vazba na problém, cíl a 
hypotézy), přínos a využití výsledků. 
Závěry jsou strukturované, přehledné a stručné.   

 
6. Formální stránka práce (jazyková a stylistická úroveň, úprava, přehlednost textu, dodržení norem 

rozsahu práce, bibliografické citace apod.). 
Formální stránka práce odpovídá požadavkům na bakalářskou práci.  
 

7. Celkové hodnocení práce (přehlednost, přístup a samostatnost autora při zpracování, jeho 
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informovanost o metodologii vědecké práce apod.). 
Protokol o vyhodnocení podobnosti závěrečné práce vykazuje 9 podobných dokumentů 
s maximální podobností do 5%. Jedná se o řádné citace z jednotlivých pravidel. 
 
 
Práce doporučuji k obhajobě. 
 
 
Otázky k případné obhajobě: 

1. Co považujete za výkonnostní a vrcholový sport v gymnastice? 
2. Do výsledků sportovního aerobiku jsou zahrnuty oddíly federací FIG i FISAF dohromady? 

 
 
Hodnocení:  
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