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Název práce: Singltrek v kontextu terénní cyklistiky

Velmi obsáhlá práce na 72 stranách, s velkým množstvím uvedených zdrojů většinou 
internetového původu.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 a pomoci 
rozvoji regionu případně „podnikavým jednotlivcům“. Název práce koresponduje z velké 
míry s jejím obsahem. Práce je logicky postavena a jednotlivé části na sebe navazují. Metody 
jsou vhodně použity. Jazykově je práce až na přílišné používání odborných pojmů, výborná. 
Za nedostatek považuji nedefinování pojmů na začátku práce (turistika, cykloturistika, terénní 
cyklistika, cyklotrasa , cyklostezka, rodinná cyklistika, rekreační stezka pro terénní cyklistiku) 
a neuvedení zkratek v souhrnu s jejich plným zněním. Práce je přínosná v některých jejích 
částech, ale do značné míry bylo toto téma zpracováno již  v bakalářské práci Tomáše 
Kadlece v roce 2011 na UK FTVS. Jedním z cílů, které si autorka vytyčila bylo představit 
singltrekové oblasti ve světě. Přitom popisuje jen některé, a to převážně v USA. U nás 
opomíjí nově vznikající oblast tratí na Klínovci, která byla již letos v provozu.

V práci je několik faktických nepřesností:

1. Zlatá kniha cyklistiky nevyšla v roce 1894.
2. Světová výstava na které Michaux představili své kolo byla v Paříži v roce 1867 a ne 

1897.
3. K nízkým kolům se přešlo v sedmdesátých letech 19. století  a nikoliv v šedesátých.

Otázky pro autorku na obhajobu práce:

1. Jaký poměr je v ČR  v počtech mezi uživateli singltreků a ostatními cyklisty, kteří 
jezdí na kole ať již rekreačně nebo dopravně.

2. Kolik přijede uživatelů singltreků u Nového Města pod Smrkem na startovní místa 
autem?

Práci doporučuji k obhajobě a podle jejího průběhu doporučuji hodnocení výborně 
nebo velmi dobře.

V Praze dne  2. 9. 2016                                     ……………………………………..
                                        PaedDr. Jiří Šafránek, Ph.D.       


