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Hodnocení práce:

Autorka Magdalena Šittová si ve své práci stanovila cíl sestavit kompetenční profil ideálního kaskadéra. 
Na základě studia literatury, získaných informací pomocí rozhovorů a baterie otázek zjišťovala
od osobností českého kaskadérství klíčové osobnostní rysy, vlastnosti a schopnosti, které jsou důležité 
při výběru vhodných kaskadérů. Teoretická část se věnuje jednotlivým složkám kompetenčního modelu 
a nabízí vhled do problematiky kaskadérské profese. 

V praktické části je popsán způsob sběru a vyhodnocení dat, získané informace jsou následně 
diskutovány. Použité metody jsou adekvátní. Zvolené téma hodnotím jako přínosné a aktuální. 
Předkládaná práce splňuje po formální stránce požadavky (rozsah, množství použité literatury aj.).

Autorka prokázala schopnost vyhledat relevantní zdroje k napsání bakalářské práce. Při jejich zpracování 
a interpretaci je možno nalézt rezervy, které by však neměly zakrýt přínos této práce. Přes níže uvedené 
výhrady souhlasím s předložením této bakalářské práce k obhajobě.



Připomínky:

1) V abstraktu jsou zvolené metody uvedeny velmi stručně a nejsou zde zmíněny (konkrétní) výsledky 
práce.

2) V kapitole 4 Metodika práce chybí charakteristika sledovaného souboru.

3) V kapitole 5 Výsledky výzkumu by měly být zmíněné pouze výsledky – ne jejich interpretace.

4) Kapitola 6 Diskuze neobsahuje porovnání s žádnou podobnou studií či odbornou literaturou. 
Problematika kaskadérské profese je oblast, která není častým tématem vědeckých prací, ale možná by 
stálo za úvahu porovnat získaný kompetenční profil s klíčovými kompetencemi alespoň částečně 
podobných profesí (např. artistů).

Otázky k obhajobě:

- Měli respondenti při vyplňování baterie otázek k dispozici popis zmiňovaných vlastností a 
dovedností?

- Výsledkem předložené práce je sestavený kompetenční profil ideálního kaskadéra. Napadá Vás, 
jakým způsobem by bylo možné tyto vybrané vlastnosti a schopnosti testovat?

Práce je doporučena k obhajobě.

Navržený klasifikační stupeň:  v závislosti na průběhu obhajoby výborně až velmi dobře.

Prohlašuji, že nejsem v rodinném či jiném soukromém vztahu k diplomantovi.

V Praze dne 14. 5. 2017 Mgr. Eva Prokešová, Ph.D.


