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Cíl práce 

 

Cílem práce je popsat vybrané techniky v parkouru a zaznamenat 

jejich průpravná cvičení 

Vedoucí bakalářské práce Mgr. Tomáš Brtník 

Oponent bakalářské práce Doc. Jiří Baláš, Ph.D. 
 

Rozsah práce   

stran textu 63 

literárních pramenů (cizojazyčných) 38 

tabulky, grafy, přílohy  
 

Náročnost tématu na 
úroveň 

výborně velmi dobře dobře nevyhověl/a 

teoretické znalosti  X   

praktické zkušenosti x    

podkladové materiály (vstupní data) a 

jejich zpracování 
  x  

 

Kritéria hodnocení práce 

úroveň 

výborně 
velmi 

dobře 
dobře nevyhověl/a 

stupeň splnění cíle práce  x   

logická stavba práce  x   

práce s českou literaturou včetně citací   x  

práce se zahraniční literaturou včetně 

citací 
  x  

adekvátnost použitých metod  x   

hloubka provedené analýzy  x   

stupeň realizovatelnosti řešení     

formální úprava práce (text, grafy, 

tabulky) 
  x  

stylistická úroveň   x  

nároky BP na podkladové materiály, 

konzultace, průzkumy 
 x   

použití analýz, matem. statistických a 

jiných metod, komparací apod. 
  x  

využitelnost námětů, návrhů a 

doporučení k řešení problému 
x    

obsah a relevantnost příloh v textu či 

příl. části BP (tabulky, grafy, propočty 

apod.) 

x    

Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 

 

Práce    je   doporučena k obhajobě.  
 

Navržený klasifikační stupeň:  velmi dobře-dobře 
Do rámečku vypsat slovní hodnocení z této škály: výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl/a 
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Doplňující komentář k hodnocení práce: 

Autor si zvolil zajímavé téma, které pramení z jeho dlouhodobých zkušeností. Zpracoval návrh 

metodických řad k nácviku základních parkourových technik. Výsledky jsou využitelné v praxi a 

z tohoto pohledu považuji práci za přínosnou. Na druhé straně je nutné hodnotit formální 

zpracování práce a metodické postupy získávání kredibilních výsledků. Zde mám některé výhrady, 

které jsou zmíněny dále v textu. 

 

Název práce není srozumitelný a nekoresponduje s cílem práce. V abstraktu jsou pravopisné chyby 

(přebytečné čárky, shoda podmětu s přísudkem), chybí závěr. 

 

V celé práci je řada překlepů, nejednotné citace (velká  vs. malá písmena, tečky za citacemi), 

pravopisné a stylistické chyby (více než 30). Zvláště zamrzí komolení slov v přímém vztahu 

s parkourem: 

s. 10 Georges Héberta 

s. 11 parkcours 

 

V teoretickém rozboru se autor dovolává přirozené metody a odkazuje na díla George Héberta. I 

když jsou Hébertovy publikace v českém překladu ve fakultní knihovně, v práci není ani jedna 

přímá citace a veškeré odkazy na Héberta jsou sekundární. To platí o velké většině citovaných 

zdrojů. Naprosto absentuje článková literatura z odborných časopisů, ačkoli při zadání klíčového 

slova parkour ve spojitosti se sportem se objeví 25 záznamů na Web of Science. Žádný z těchto 

zdrojů není uveden. 

 

V metodice (s. 34, tab. 2) není jasné, jak a kým byly vyřazené techniky vyřazeny. Zatímco 

výsledková část je silnou stránkou práce, diskuzní část tvoří její nejslabší místo. Chybí zarámování 

problematiky, limitace výsledků, konfrontace s jinými pracemi,… 

 

Seznam literatury je pravděpodobně vytvořen některým citačním programem a citace vypadají na 

první pohled v pořádku. Přesto jsou zde drobné chyby (Bělka, j., 2. vyd..vyd.,..) 

 

Autor používá ve své práci anglicismy a některé se snaží ne vždy úspěšně počeštit. Neexistuje lepší 

pojem pro „quadrupedy“ nebo „brachiace“? 

 

 

Otázky k obhajobě:  

Jaké jsou limitace práce? 

Existuje vhodnější český ekvivalent pro „quadrupedy“ a „brachiace“? 

 

Oponent bakalářské práce: 

Jméno, tituly:    

doc. Mgr. Jiří Baláš, Ph.D.       

V Praze dne:   4. 9. 2017      Podpis: 

 

 


