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1. Aktuálnost tématu, obsahová struktura práce, formulace problému a cíle práce.
Studentka si vybrala vlastní téma, které vychází z jejího dlouholetého zájmu o rope skipping.
Cíl práce odpovídá názvu práce. Formulace problémů je logická. Práce má celkově 95 stran,
posledních 25 stran jsou obrázky, které podrobněji charakterizují toto sportovní odvětví.
2. Úroveň teoretické části, komplexnost analýzy zkoumaného problému, kvalita práce s literaturou
(odkazy, citace, počet a druhy využitých informačních zdrojů apod.)
Teoretická část práce vychází z 3 literárních a 13 internetových titulů, z čehož je polovina
v angličtině. Studentka to vysvětluje tím, že veškerá používaná pravidla nejsou přeložena do
češtiny.
Práce má správnou strukturu. Studentka si vytvořila dvě problémové otázky, na které se snažila
najít odpověď. Pro porovnání obou pravidel si vytvořila deset základní kritérií. Práce začíná
definováním rope skipping jako sportovního odvětví, jeho historií i zařazením do systematiky
gymnastiky. Práce pokračuje představením obou mezinárodních organizací.
3. Úroveň analýzy a interpretace výsledků (statické zpracování, přehlednost výsledků, grafů, tabulek
aj.), zaměření a úroveň diskuse.
Studentka využila metodu obsahové analýzy textu, metodu srovnávání, indukce a dedukce a
řízeného rozhovoru (přesné znění je zařazeno do kapitoly Přílohy). Kapitola je strukturována dle
jednotlivých kritérií. Pokud to forma umožňuje, výsledky jsou v tabulkách tak, aby bylo na první
pohled patrné, v čem byla nalezena shoda či rozpor. Tabulky jsou řádně komentovány. Celkové
zhodnocení je strukturováno v kapitole Diskuze.
4. Formulace závěrů (přiměřenost, jasnost, konkrétnost, stručnost, vazba na problém, cíl a
hypotézy), přínos a využití výsledků.
Odpovědi na dvě problémové otázky se objevují v kapitole Závěry, kde je i celkové zhodnocení
porovnání pravidel. Na práci je patrné zaujetí studentky pro problematiku i její znalost
problematiky.
5. Formální stránka práce (jazyková a stylistická úroveň, úprava, přehlednost textu, dodržení norem
rozsahu práce, bibliografické citace apod.).
Formální stránka práce odpovídá požadavkům na bakalářskou práci.
6. Celkové hodnocení práce (přehlednost, přístup a samostatnost autora při zpracování, jeho
informovanost o metodologii vědecké práce apod.).
Protokol o vyhodnocení podobnosti závěrečné práce vykazuje 1 podobný dokument, který je řádně
citován.
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Práce doporučuji k obhajobě.

Otázky k případné obhajobě:
1. Na základě jaké mezinárodní organizace se pořádají soutěže v České republice?
2. Jaká jsou kritéria „zábavnosti“?

Hodnocení:

Datum: 4. 5. 2018

Podpis:
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