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Posudek zpracovávaný oponentem práce 

1.     Formální popis práce 

Bakalářská práce obsahuje 49 stran textu, 14 příloh a bylo využito 23 publikací a zdrojů. 

Práce je rešeršního charakteru.  

 

2.     Závažnost tématu, originalita, potřebnost. 

Zvolené téma je zajímavé, téma překážkových areálů je stále aktuální, o čemž svědčí i počet 

vystavěných nejen lanových center a překážek v naší republice. Téma je do jisté míry 

originální. Většímu významu by však mohly přispět již publikované závěrečné práce na VŠ, 

které jsou velmi blízké tomuto tématu (např. HOJNÝ, P. Lanové a překážkové dráhy – jejich 

konstrukce a použití. Diplomová práce. Praha: UK FTVS. 1997., KURZ, P. Projekt 

překážkového areálu. Diplomová práce. Praha: UK FTVS. 2003., BAUMGARTNEROVA, Z. 

Bezpečnostní normy při tréninku týmové spolupráce v hledisku lanových překážek a 

horolezeckých aktivit. Bakalářská práce. Brno: MU FSpS. 2007).   

 

3.     Popis jednotlivých částí práce a jejich hodnocení (přiměřeně podle typu práce): 

Název práce je příliš obecný a vzhledem k jejímu obsahu jej plně nevystihuje. Dle názvu lze 

očekávat, že se v práci např. dočteme i o současných překážkových drahách provozovaných 

pro veřejnost.  

Určení problému není příliš jasné, jelikož v práci chybí vytyčené cíle i úkoly práce. Cíle jsou 

naznačeny pouze v abstraktu, dále se o nich autor zmiňuje v kapitole Úvod.  

Přehled literatury, vzhledem k požadavkům na bakalářskou práci, je dostatečný. Možné 

rozšíření bylo naznačeno v úvodu posudku. Autor však s literaturou v práci pracuje 

minimálně, nalézáme celé kapitoly bez jediné citace – např. kapitola 3, 4, 5 (zde je uveden 

pouze náznak citace na str. 28 a 29, nevíme však, jedná-li se o osobní sdělení nebo např. 

rozhovor) či kapitola 6 (zde nalezneme pouze jednu větu přímé citace na 8 stranách).   



V teoretické části nalézáme kapitolu rešerši literatury, avšak o rešerši se nejedná. Celá práce 

působí jako rešeršní, i když autor v úvodu uvádí, že práce má i výzkumnou část, což však není 

podloženo kapitolou věnující se metodologii či výsledkům výzkumu. V úvodu se také 

dočteme, že teoretická část se skládá z 8 kapitol, což nekoresponduje s obsahem.  

Kapitola věnující se historii, nám umožňuje relativně ucelený vhled do problematiky, avšak 

s některými informacemi lze úspěšně polemizovat, např. že PŠL organizuje kurzy lanových 

překážek.   

V kapitole 2 nalézáme velké množství podkapitol, které by si jistě zasloužily pečlivější 

zpracování, než jen poznámku na tři řádky (kap. 2.10 Motivace) nebo pohled jen jednoho 

autora. 

V dalších kapitolách věnujících se již samotným překážkám, používaným materiálům a 

využitím u ozbrojených a záchranných složek ČR se dočítáme zajímavé a praktické 

informace, často velmi podrobně zpracované. Ne vždy se však dotýkají přímo tématu. Ze 

zpracování je vidět autorův zájem o danou problematiku, což pozitivně přispívá k celkovému 

přínosu práce. Kapitoly Freerunnig a Dětská hřiště stručně doplňují autorův záměr o ucelený 

dojem z předkládané práce.   

Avizované cíle práce, které se dozvídáme pouze z abstraktu, byly většinou naplněny. 

Neshodují se však s výsledky (uvedené v abstraktu) ani se závěrem práce. Ve výsledcích se 

např. dozvídáme, že kvalita areálů je vysoká, nebo že použití překážek skutečně podporuje a 

zvyšuje výkonnost a požadovanou specializaci, což z předložené práce zcela nevyplývá. 

 

4.     Přínos práce. 

Přínos práce spatřuji zejména v kapitolách věnujících se vojenským, hasičským a policejním 

překážkovým drahám. Podrobné zpracování umožňuje věcný náhled do problematiky. 

 

5.     Zhodnocení úplnosti práce vzhledem k deklarovaným záměrům (hypotézám, cílům, 

úkolům). 

Problematika cíle práce již byla zmíněna výše. 

 

6.     Formální vady práce (věcné, gramatické chyby, nedostatky v citování literatury, ...) 

Jako největší formální vady práci spatřuji v práci s literaturou. Jak již bylo uvedeno výše, 

autor nevyužívá nepřímé citace a objevují se v textu celé kapitoly bez řádného citování. 

Z toho také vyplývá, že v seznamu použité literatury nacházíme publikace, které se v textu 

neobjevují.  



V případě přímé citace se často objevují nepřesné údaje např. v roce vydání či čísla strany 

(např. na str.22 – Neuman 1998, str.21 – jde o přímou citaci?; na str. 40 – Neuman 1998, str. 

48 – je prázdná; na str. 42 a 47 Dovalil 2007 - není v seznamu literatury nebo se jedná o 

nepřesný rok). 

V seznamu příloh chybí citace všech obrázků i dalších přiložených dokumentů.   

V práci se dále vyskytují gramatické chyby, zejména čárky ve větách (několik již v abstraktu) 

či chyby při skloňování (např. str. 18 „…s třemi základní faktory…“).  

Autor dále používá nestandardní vyjadřování vzhledem k druhu práce, kterou předkládá -  

Např. str. 13 „…proto, že sám vím, o čem mluvím…“, str. 46 „…mnohokrát jsme si tam 

namlátili,…“ také „D ěkujeme Mao!“. Neobvyklé je i vlastní hodnocení práce (např. str. 15 

„Celkově je práce unikátní…“ nebo vyjadřování nepodložených informací (např. začátek 

diskuse, kde se dozvídáme, že překážky pozitivně ovlivňují jedince a jsou vysoce přínosné).    

 

7.     Celkové zhodnocení způsobilosti autora k samostatnému řešení odborných problémů. 

Celkově práci hodnotím vzhledem k výše uvedeným připomínkám na hranici obhajitelnosti. 

Překvapivé je, že autor nezapracovat poznámky z oponentského posudku, na základě kterého 

nebyla práce doporučena k obhajobě v roce 2010, ani poznatky ze společné konzultace. Práci 

však doporučuji k obhajobě, i s ohledem na druhý pokus podání této práce, kde konečné 

rozhodnutí ovlivní její průběh, zejména však závěrečný verdikt přítomné komise. 

                    

Při obhajobě prosím o zodpovězení následujících otázek 

Z čeho lze vyvozovat výsledek práce, že použití překážek skutečně podporuje a zvyšuje 

výkonnost a požadovanou specializaci, jak je uvedeno v abstraktu? 

 

Nevyužívá armáda ČR pro výcvik i jiné překážkové dráhy než disciplíny vojenského 

pětiboje? 

 

Jaký je rozdíl mezi centrem a areálem? (Použito na str. 23) 

 

V Praze, dne 28.4. 2011     Podpis. Mgr. Michal Frainšic 


