
Posudek na diplomovou práci Antonína Drbohlava 

 

 

Diplomová práce Antonína Drbohlava „Vývoj lyžařského vázání po 2. světové válce“ 

obsahuje 69 stran textu, 59 obrázků a 1 tabulku. Seznam použité literatury obsahuje 14 

publikací, z toho jen jedna zahraniční, a 20 odkazů na elektronické zdroje. 

 

Po formální stránce je práce méně přehledná s ne zcela přesně řazenými kapitolami. Tento 

problém vyplývá také z důvodu velkého množství výrobců lyžařského sjezdového vázání, ale 

diplomant si vybral jen některé firmy nebo jsou uvedeny jen vybrané modely. Textová část je 

vhodně doplněna velkým množstvím obrázků. Vzhledem k tomu, že se jedná o práci 

historického charakteru, tak by bylo vhodné u obrázků, ale i u jednotlivých kapitol uvádět pro 

přehlednost i letopočet. 

 

V seznamu literatury chybí několik citací autorů Dawson (2009, 2014, a 2015), Koudelka 

(1946) a Masia (1999). Chybí seznam zkratek (FIS, DIN, ZOH...). Zřídka se vyskytují drobné 

gramatické chyby (str. 7, 24, 10, 11, 63 apod.).  

 

Z pohledu gramatiky je nesprávně formulován cíl práce. Cíl práce je trochu v rozporu se 

zadáním tématu v názvu „Vývoj lyžařského vázání....“, v cílech práce autor pak uvádí 

„...vývoj lyžařského sjezdového vázání“. V praktické části je ale vývoj sjezdových vázání 

ukončen cca rokem 1980 a dále navazují kapitoly 4.10.9 až 4.10.17, věnované jenom vázání 

skialpinistickému (17 stran), freeridovému (3 stany) a telemarkovému (3 strany). Na závěr 

jsou pak uvedeny dva modely sjezdových vázání ze současnosti. To, že jsou jen zřídka 

uvedeny letopočty u kapitol nedává moc pocit chronologického řazení.  

Pozitivní je skutečnost, že více než jenom technických parametrů a technologie výroby si 

autor zároveň všímá i dokonalosti v oblasti ochrany zdraví lyžařů. Ku prospěchu kvalitní 

práce však ne u všech zmiňovaných modelů. Celkově chybí více systematičnosti ve sledování 

i popisu v předložené práci.  

Předložené práci chybí závěrečné shrnutí všech informací, ke kterým se diplomant 

propracoval. Zároveň není vhodné dát do jedné kapitoly diskuzi, která v podstatě ani v této 

podobě není diskuzí, a závěr. 

 

 

Dotazy k obhajobě: 

1. Jaký je rozdíl ve formulaci úkolu č. 1 a č. 2? 

2. Jaká technická vylepšení považujete za největší pokrok a z jakého důvodu? 

3. Dá se předpokládat, jakým směrem se bude vývoj sjezdových vázání ubírat? 

 

 

Práci doporučuji k obhajobě až po úpravě cílů a úkolů práce. 

 

 

V Praze dne 22. 4. 2019       oponent práce 

         PaedDr. Tomáš Gnad 


