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Předložená práce se zabývá přínosným tématem z pohledu široké veřejnosti, obyvatel Prahy 6 i 

studentů naší fakulty. Cílem práce je vytvořit návrh pro realizaci přírodní tělocvičny v Šáreckém údolí, 

přičemž je pravdou, že takovéto místo v uvedené lokalitě chybí.  

Vyzdvihuji myšlenku autorky o vytvoření návrhu, který má kombinací třech částí nabízet možnosti 

pro různé věkové kategorie bez ohledu na jejich fyzickou zdatnost. Jedná se o parkour, „posilovnu“ 

(street workout) a dětské hřiště.  

Práce je logicky členěna, v textu se až několik drobných chyb nevyskytují výrazné gramatické 

prohřešky, stylistická úroveň je místy trochu slabší. Jen pro vyšší přehlednost praktické části bych 

čtenáře nejprve seznámila s celkovou podobou hřiště, z jakých částí se skládá, teprve potom bych 

popisovala použitý materiál a další technické detaily. 

Z obsahového a formálního hlediska se v práci vyskytují některé nedostatky. Chybí kapitola metody, 

kde by měl být popsán výběr lokality, cílová skupina, výběr cvičebních prvků. Tyto informace jsou 

uvedeny dále až v praktické části práce. V abstraktu chybí závěr a ve výsledcích se zbytečně objevují 

velmi podobné informace. Cíle práce se neshodují v textu a v abstraktu. V teoretické části se mi zdá 

nevhodně nazvaná kapitola Cvičení v rámci České republiky, která mapuje dobu, kdy o republice 

nelze hovořit. Navíc pak nelogicky zmiňuje přínos Coubertina a Héberta.  

Další a zásadní problém vidím v práci s literaturou a citacemi. Autorka často používá starší zdroje, 

když hovoří o poměrně aktuálních tématech (Sýkora, 1986; Drdácká 1987). V textu se vyskytují 

zdroje, které nesouhlasí se seznamem literatury (Waic, 2008; Neumann, 1998; Neuman a kol. 2002). 

Naopak některé zdroje uvedené v seznamu literatury se vůbec nevyskytují v textu práce (Serbus, 1981;  

Jarkovská a Jarkovská, 2016; Hrčka a Drdácká, 1992). Na straně 14 chybí zdroj citace David Belle. U 

přímých citací je třeba uvést i číslo stránky (Sýkora, 1986, str. XY).  

Některé obrázky nejsou očíslovány, tudíž neuvedeny v seznamu (mapy umístění tělocvičny, kompletní 

návrhy tělocvičny).  



Na druhou stranu oceňuji doplnění návrhu přírodní tělocvičny finanční rozvahou, jen pro lepší 

pochopení by bylo vhodné vysvětlit použité zkratky (HSV, PSV).  

 

Závěrem je třeba zmínit, že se jedná o opakované předložení této práce, je vidět její zkvalitnění jak 

v teoretické, tak i praktické části práce. I přes uvedené nedostatky práci doporučuji k obhajobě. 

 

Otázky k obhajobě: 

Jak byla prováděna finanční rozvaha? 

Uvádíte, že Fit dráhy jsou dlouhé 2400 m. Je to vždy právě 2400 m, jedná se o ustálený pojem? (v 

textu chybí citace) 

Kde se v Praze můžeme s Fit stezkou setkat?  

 

V Praze, 12. 1. 2017       Mgr. Lucie Kalkusová 

 

 


