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náročnost práce na úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná 

teoretické znalosti  X  

praktické zkušenosti  X  

podkladové materiály, vstupní data a jejich zpracování  X  

 

kriteria hodnocení práce známka 

1 2 3 4 
název práce  X   
téma práce a její aktuálnost X    
teoretická fundovanost autora  X   
formulace cílů práce  X   
adekvátnost použitých metod X    
celkový postup řešení   X  
práce s daty a informacemi  X   
hloubka provedené analýzy  X   
členění a logická stavba práce  X   
práce s odbornou literaturou   X  
formální úprava práce (text, grafy, tabulky)  X   
stylistická úroveň  X   
přesnost formulací a práce s odborným jazykem  X   
splnění cílů práce  X   
závěry práce a její formulace   X  
odborný přínos práce a její praktické využití  X   

 

Připomínky a otázky k obhajobě: 

 

Autor si zvolil velmi zajímavé téma popisující vývoj lyžařského vázání po 2. světové 

válce. Práce byla časově náročná a zpracovatel musel prokázat jak teoretické, tak i praktické 

znalosti v dané oblasti. Zejména pak dosažení některých informačních zdrojů byl bezesporu 

nelehký úkol.  

Práce je obsahově zdařilá. Hloubka provedené analýzy odpovídá probíranému tématu. 

Autor si zvolil členění vývoje vázání dle technologických změn. Samotná diskuse a závěr 

snižuje kvalitu práce z důvodů nedostatečné konfrontace zjištěných informací s odbornou 

literaturou a interpretace závěrů práce studentem. Práce má nedostatky, ale formálním 

zpracování, struktura, teoretická i praktická část splňuje kritéria požadované na diplomovou 

práci. 

Rozšíření studie o další historické prameny by bylo jistě velmi zajímavé. 

 

 

 

Práci doporučuji k obhajobě  
 

 

Otázky k obhajobě 

1. Jak vysvětlujete hodnoty tabulky DIN, které je pro praxi téměř nepoužitelná? 



2. Lze v odborné literatuře dohledat podrobnější vznik vázání typu Kandahar? 

3. Co v posledních letech výrazně přispělo k rozvoji pinových vázání? 
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