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Studentka se v práci zabývá problematikou tvorby soutěžních sestav v akrobatickém 
rokenrolu se zaměřením na taneční kategorii dívčí formace. Prací se snaží reagovat na 
významné změny v hodnocení sestav dívčích formací předvedených na MS v letech 2016 
a 2017. Práce obsahuje 70 stran textu včetně 28 grafů a 21 tabulek. Co do rozsahu, 
jazykového i formálního zpracování odpovídá nárokům kladeným na tento typ práce. 
Text je zpracován přehledně a jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují. Cíl a dílčí 
úkoly práce byly naplněny. Studentka vhodně vybrala a použila metody ke zpracování 
výsledků. Výsledky jsou přehledně a podrobně zpracovány do grafů a tabulek. Kladně 
hodnotím grafickou úpravu práce. Studentka se v průběhu zpracování potýkala s absencí 
odborné literatury z oblasti akrobatického rokenrolu. Což pravděpodobně vedlo i k 
chybám v přehledu použitých zdrojů. Kde došlo i k technickému pochybení studentky. 
Kladně hodnotím celkový přístup studentky k dané problematice v průběhu zpracování 
práce. Významnou práci odvedla v teoretických východiscích, kde korektně popsala 
odborným názvoslovým techniku základního kroku včetně fotodokumentace, ale také i v 
Kapitole Výsledky, kde sledovala jednotlivé hodnotící kategorie dle vytvořeného 
kategoriálního systému. Právě korektní technika základního kroku je v současné době 
často diskutovaným tématem jak mezi trenéry tak mezi porotci ČSAR i WRRC. Velmi 
významně se podílí i na konečném hodnocení soutěžních sestav dívčích formací. Věřím, 
že práce po určitých formálních úpravách může pomoci nejen studentce při tvorbě 
nových závodních sestav, ale i trenérům akrobatického rokenrolu v oblasti zkvalitnění 
sportovní přípravy dívčích formací. 
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