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Název práce: Vliv nových pravidel v kategorii dívčí formace senior na sestavy v akrobatickém rokenrolu 

Cíl práce: Porovnat změny obsahu finálových sestav v akrobatickém rokenrolu kategorie dívčí formace 

senior z mistrovství světa konaných v letech 2016 a 2017.  

Použité metody: pozorování, obsahová analýza 

Celková náročnost tématu na: průměrná     

Kritéria hodnocení práce – stupně hodnocení: 

Stupeň splnění cíle práce 
 

Cíl práce byl splněn. Diplomová práce má rozsah 70 stran textu včetně 
tabulek a grafů. V Diskusi ani v Závěru není jasně vyznačena odpověď 

na výzkumnou otázku ani naplnění hypotéz, odpovědi lze vyhledat 

v textu.  

Logická stavba práce 

 

Práce postupně řeší jednotlivé problémy z hlediska naplnění cíle a úkolů 

práce. 

Práce s literaturou – citace, 

vlastní komentář  

 

Citovaná literatura neodpovídá seznamu uvedené literatury. Současně 

většina publikací uvedených v Přehledu použitých zdrojů nemá odkaz 

v textu. Celý text části výsledků je zpracován formou vlastního 
komentáře. 

Adekvátnost použitých metod 
 

Metody vybrané ke zpracování výsledků jsou vybrány vhodně, jejich 
použití odpovídá odborným přístupům ke zpracování získaných dat. 

Hloubka tematické analýzy, 

vlastní přínos diplomanta 
 

Diplomová práce je zpracována formálně z pohledu autorky práce. 

Využití dalších hodnotitelů při zpracování výsledků by mohlo zvýšit 
objektivitu posouzení obsahu sestav a umožnilo by porovnání názorů 

více odborníků. 

Úprava práce: text, grafy, 
tabulky 

 

Text je zpracován přehledně, obsahuje 21 tabulek a 28 grafů. V části 
východisek je dobře odborným názvoslovím uveden popis základních 

kroků doplněný fotografiemi.  

Stylistická úroveň, jazyk 

 

Text je psán formou první osoby, často je uváděn ve smyslu: můj 

názor…, mé doporučení…. To snižuje dojem celkového 

prodiskutovaného nadhledu nad vybranou problematikou. Chybně jsou 
formálně zaznamenána procenta ve výsledcích (%bez mezery znamená 

procentní). Uvedení výsledků v diskusi slovy: nemělo značný vliv…, 
k výrazným změnám nedošlo….je nepřesným údajem. 

Praktická/teoretická  využitelnost zpracování: průměrná 

Hodnocení práce: 

Diplomová práce se zabývá dílčím problémem tvorby soutěžních sestav akrobatického rokenrolu pro 

vybranou kategorii. Reaguje na aktuální problém změny pravidel. Úzké zaměření na jednu změnu 
pravidel bez porovnání s podobnou situací v jiných letech a krátkost dopadu na tvorbu skladeb je dílčím 

přínosem pro zlepšení úrovně vytvářených choreografií v souvislosti s jejich hodnocením na soutěžích. 

Nedovoluje ale více objektivizovat trendy, které mohou v těchto situacích vznikat. Přesto může být 
práce dobrou informací pro trenéry akrobatického rokenrolu, pokud budou výsledky zveřejněny.  

Největším problémem je neshoda v literárních odkazech použitých v textu a uvedených v Přehledu 
použitých zdrojů. Úroveň zpracování části Výzkum je výrazně vyšší než teoretická část. 

Otázky k obhajobě: 

1. Jaké jsou charakteristiky jednotlivých východisek vzniku akrobatického rokenrolu? 

2. Jaké je historické a budoucí začlenění akrobatického rokenrolu v systému sportovních odvětví? 

3. Jaký je notový zápis charakteristického rytmu rokenrolu a jeho naplnění pohybem? 

4. Jaký je důvod chyb v uvedení literatury? 

Práci doporučuji k obhajobě s výhradou vysvětlení literatury. 
 

V Praze dne 1. 5. 2018           Viléma Novotná     

                                                                                    


