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Zhodnocení formální stránky: 

Předložená bakalářská práce má rozsah 83 stran, je členěna do 14 kapitol, obsahuje 1 

tabulku a 3 přílohy. Rozsahem splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci. Z hlediska 

formálních náležitostí má předložená práce několik nedostatků:  

- V některých kapitolách (např. v historickém exkurzu ve třetí kapitole a většině jejích 

podkapitol autor vychází resp. cituje pouze z jediného zdroje – a jeho argument, že to 

je záměr, neboť zmiňovaný autor je významným odborníkem, neobstojí, protože autor 

má především prokázat i teoretický přehled v oboru a umět samostatně pracovat 

s literaturou kvalitativně i kvantitativně!  

Stylistická a jazyková úroveň práce je vyhovující pro potřeby bakalářské práce. Užití formy 

citací je správné. 

Zhodnocení tématu práce: 

Téma práce zaměřené na problematiku historie a použití sebeobrany je aktuální, 

praktické a věcné.  

Zhodnocení cílů a úkolů práce: 

Cíl předkládané bakalářské práce (BP) je formulován srozumitelně a byl splněn. 

Metodika práce však postrádá vyjádření o metodách použitých v bakalářské práci potřebných 

ke splnění cíle práce a též nejsou uvedeny úkoly práce ani stanovení problému práce. 

Zhodnocení obsahové stránky:  

Jednotlivé kapitoly práce jsou přehledné, logicky strukturované a vyvážené. 

Předložená práce předkládá stručný, ale přehledný exkurz do historie sebeobrany, 

srozumitelně vysvětluje problematiku právních aspektů v souvislosti s použitím sebeobrany 

v rámci vlastní sebeochrany z hlediska okolností vylučujících protiprávní jednání, zároveň 

analyzuje roli psychologie v sebeobraně a faktory ovlivňující sebeobrannou situaci. 

V poslední části práce autor sestavil soubor základních technik sebeobrany z různých druhů 



bojových umění a bojových sportů. Výběr prvků resp. obsah navrženého souboru je zvolen 

vhodně a odráží zcela jistě vysokou odbornou úroveň autora práce v této oblasti. Z hlediska 

uvedení a výkladu citace se však autor zcela zmýlil a vůbec ji nepochopil. Týká se citace 

uvedené v kapitole 3.3.1 na str. 15 (Kurfürst, 1992). Především citovaný titul se nejmenuje 

Historie  Wu shu : Kung-fu, jak uvádí autor v seznamu literatury, ale přesný název publikace 

je:  Wu shu - Kung-fu: učebnice základních technik stylů Changquan a Nanquan. Ve výše 

uvedené kapitole uvádí, že „v dnešní době je význam pojmu kung fu odlišný od často 

uváděného názvu wu shu, neboť kromě wu shu je jiné bojové umění v Číně prohlášeno za 

společensky neprospěšné“. Což je nesmysl, (nehledě na to, že citovaný autor to ve své 

publikaci ani takhle neformuluje), neboť prohlášení o společenské neprospěšnosti bojových 

umění se totiž vztahovalo výhradně k době po vrcholu rozkvětu kung fu (tj. dynastie Ming 

1347 – 1644) tzn. k dynastii Qing od 2. pol. 17. století - ale nikoliv až k současnosti. A ještě 

jedna dílčí korekce. Mnich, který rozšířil 18 pohybů rukou Lo-Han na pozdějších 72 se 

správně nazýval nikoliv Kwok Yuen (jak cituje autor Wolfgangův Lexikon (2005)), ale 

Chueh Yuan (Tzu Yuan) a celý systém se nazýval Shiba Lohan Shou (tato cvičení umožňují 

plný rozvoj Qi – vnitřní energie a rozvoj schopností fyzických i mentálních). Chueh Yuan 

(Tzu Yuan) však nebyl zcela spokojen se svojí metodou, a proto se rozhodl najít ty největší 

odborníky s výjimečnými schopnostmi, aby se od nich učil. Byl to nejdříve Lee Chang a 

následně především Pai Yu Feng – mistr, který měl pověst fenomenálního a neporazitelného 

experta. Ten měl na vývoj nového šaolinského stylu zřejmě největší vliv.  

Obrazové přílohy jsou velice pěkně a názorně zpracovány. V popisu jedné obrazové 

přílohy (obr. 29 Urgela, 2006) se autor zřejmě nechtěně spletl, neboť obrázek popisuje jako 

přímý kop (mai-geri či tan-tui), ale na obrázku je prováděn kop stranový (joko-geri).  Jinak 

ovšem obsahově je předkládaná práce velmi dobře zpracovaná se zřetelným přesahem 

z hlediska nároků kladených na úroveň obsahové stránky bakalářské práce. 

Výsledné zhodnocení práce a závěr posouzení: 

Předložená práce přes dílčí výtky splňuje podmínky a nároky kladené na bakalářskou práci a 

doporučuji předloženou práci k obhajobě. 

Výsledné hodnocení ovlivní to, jak se autor vyrovná s danými připomínkami, a jak zodpoví 

doplňující otázky. 

Doplňující otázky k obhajobě: 

1) Vyjádřete se k připomínkám vedoucího práce. 

2) Vysvětlete pojmy Shiba Lohan Shou a Shaolin (Shaolin si). 

 

 

V Praze, dne 27. 04. 2011                                                    PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D. 
 

 



 

 

  


