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Jméno autora:  Daniel Čermák

Název práce: Vznik a historický vývoj cyklistické disciplíny freestyle BMX

Velmi obsáhlá práce na 89 stranách, s velkým množstvím uvedených zdrojů literatury. 
Některé jsou chybně citované v práci (internetové zdroje v kterých se nelze jednoduše 
orientovat) a některé nejsou citované vůbec, což neodpovídá citační etice. Práce má také 11 
příloh. Práce je svým typem analyticko-historická.

Téma práce je velmi aktuální a je třeba se jím zabývat i v kontextu s novými možnostmi, jak 
přitáhnout mládež ke sportu a pohybovým aktivitám. Název práce koresponduje z velké míry 
s jejím obsahem. Práce je logicky postavena a jednotlivé části na sebe navazují. Metody jsou 
vhodně použity. Práce je přínosná jako souhrnný materiál o této nové sportovní  volnočasové 
aktivitě a tvoří ucelený materiál pro ty, kteří by se chtěli touto aktivitou podrobněji zabývat.

V práci je několik pravopisných překlepů a nesprávně použitých termínů, např. str. 30. ... 
jezdci jsou hodnoceny.... str. 73. ....skákal obruvníky.....vznikly na přelomu 60. let 20. st.....

Dále několik faktických chyb: 1 palec není 26,3 cm   , ale 25,4 cm, termín „špice“ se 
v odborném cyklistickém názvosloví nepoužívá.

Otázky pro autora na obhajobu práce:

1. Název cyklistického sportu BMX je odvozen od motokrosu. Jak tento název autor 
vysvětlí podrobně, a jak vysvětlí název BMR. 

2. Proč si autor vybral k vysvětlení právě jen pojmy na str. 10?
3. Proč autor neuvádí konkrétně práci o BMX z Masarykovy Univerzity?
4. Co autor rozumí pod pojmem „všední sport“?
5. Jak si vysvětlit tvrzení ze str. 26, když v druhém odstavci na začátku autor uvádí, že se 

BMX v roce 1971 rozšířilo do celého světa a na konci odstavce, že v roce 1978 byl 
tento sport představen také Evropě.

6. na str. 31... Dresler popisuje vznik freestyle BMX přibližně kolem 80. let 20. st. 
Prosím vysvětlit, co tím autor myslel?

7. str. 36. ....... Kdy tedy vzniká Česká asociace freestyle BMX? V textu to není uvedeno.
8. Chápu používání anglismů. Některé jsou ovšem používány nevhodně. Např. spojení 

...děti a teenageři...???

Celkově hodnotím práci jako zdařilou, dokazující schopnost autora k samostatnému řešení 
problému a hodnotím ji velmi dobře až výborně. Výsledek ponecháme na obhajobě.

V Praze dne  11. 1. 2015                                                Podpis.




