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náročnost práce na úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná 

teoretické znalosti  X                       

praktické zkušenosti X   

podkladové materiály, vstupní data a jejich zpracování  X  

 

kriteria hodnocení práce známka 

1 2 3 4 
název práce  X   
téma práce a její aktuálnost X    
teoretická fundovanost autora  X   
formulace cílů práce  X   
adekvátnost použitých metod X    
celkový postup řešení  X   
práce s daty a informacemi  X   
hloubka provedené analýzy  X   
členění a logická stavba práce  X   
práce s odbornou literaturou   X  
formální úprava práce (text, grafy, tabulky)  X   
stylistická úroveň   X  
přesnost formulací a práce s odborným jazykem   X  
splnění cílů práce  X   
závěry práce a její formulace  X   
odborný přínos práce a její praktické využití  X   

 

Připomínky a otázky k obhajobě: 

 

Autor si zvolil aktuální téma, které je velmi vhodné k jeho zaměření jak sportovnímu 

tak i profesnímu. Práce se zabývá tématem, které je v širší veřejnosti již postupně známé a 

z mého pohledu je pouze otázkou, kdy se dostane do širokého povědomí běžné populace.  

Chvályhodná je samostatnost autora při psaní práce, získání velkého počtu 

respondentů (145 zodpovězených dotazníků) pohybujících se v prostředí parkouru a jeho 

zaujatost pro danou problematiku a blízký osobní vztah se zvoleným sportovním prostředím. 

Mínusy práce se odráží hlavně v častých pravopisných chybách. Není dodržena citační norma 

jak v samotném textu práce, tak i v seznamu použité literatury. V kapitole 3.2 Parkour ve 

školách by mohla být uvedena informace, zda_li některé škole školy využívají aktivně 

parkour ve výuce tělesné výchovy. V kapitole 4.Parkourová a freeruningová scéna v ČR je 

uveden internetový portál parkour.cz. Stálo by v práci za zmínku, jaká je návštěvnost těchto 

citovaných v kontextu s tématem práce. 

Práce má malé nedostatky, ale formální zpracování práce splňuje kritéria požadované 

na bakalářskou práci. 

 

 

Otázky: 

1) Existují již nějaké školy, které mají na hřištích nebo ve svém okolí parkourové prvky, 

které mohou využít v rámci tělesné výchovy?  



2) Jsou nějaké možnosti, jak rozšířit (nebo již probíhající) povědomí o parkouru a jeho 

využití v tělesné výchově? 

3) Jaká je aktuální situace na soutěžním poli? 

 

 

Práce je doporučena k obhajobě  
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