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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: 

 

Autorka si zvolila zajímavé téma analyzující historický vývoj disciplíny slalom.  

Zpracovatelka musela prokázat jak teoretické, tak i praktické znalosti v dané oblasti. Zejména 

pak dosažení některých informačních zdrojů byl bezesporu nelehký úkol.  

Spolupráce autorky s vedoucím práce byla v závěrečné fázi zatížena nedostatkem času 

k důkladnému dopracování, což se projevilo i na výsledku. 

Kvalitu práce snižuje formální čeština a citační etika. V závěru práce nechybí 

interpretace výsledků v kontextu provedené analýzy a vlastní formulace závěrů a přínos práce. 

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

bakalářskou práci. Práce byla zkontrolována programem odhalující plagiátorství. 

 

 

Otázky: 

1) Co jsou podle Vás klíčové momenty ve změně techniky jízdy? 

2) Jakým způsobem a kdy byl slalom ovlivněn vývojem kloubových tyčí? 

3) Co ovlivňuje více způsob jízdy ve slalomu? Technika jízdy, vybavení, pravidla? 

 

 

Práce je doporučena k obhajobě  
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