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Připomínky k obhajobě: 

 

Autor si zvolil aktuální téma tvořící metodický postup výuky kiteboardingu. Obsah 

práce odpovídá zvolenému tématu. Struktura práce je s jistými výhradami logická a odpovídá 

spisům tohoto druhu. Práce je po formální stránce zpracována v souladu s požadavky 

kladenými na bakalářské práce. Kvalitu práce snižují opakující se formální chyby a jiné 

nedostatky. Rozdílný formát nadpisů, nestandartní způsob citování a další nedostatky snižují 

obsahovou kvalitu práce. 

Při dokončování nebyly zakomponovány nedostatky vytýkané vedoucím práce. I přes 

výše uvedené nedostatky a vzhledem k originálnosti a důležitosti práce, převažujícím kladům 

nad nedostatky, doporučuji práci k obhajobě. 

  

  

Otázky: 

1. V diskusi nejsou žádné srovnávací studie zabývající se kiteboardingem, proč? 

2. Bylo možné na základě vaší ankety vytvořit hypotézy popřípadě výzkumné otázky, jaké? 

3. Jaké byli úkoly práce, proč nejsou nikde uvedeny? 
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