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Bakalářská práce studenta Maroše Lisoně s názvem „Historická analýza freeskiingu“ je 

zpracována na 60 stranách. Součástí textové části je 32 obrázků a 1 tabulka. Bylo použito 38 

citačních zdrojů, převážně internetových, 13 knižních a 3 časopisecké.

Předložená bakalářská práce je teoretického charakteru, čemuž odpovídá i struktura práce. Je 

rozčleněna do 6 kapitol a přílohy, jejíž součástí je pouze seznam obrázků.

Citace literatury je podle platné normy ISO s drobnými nedostatky. V textu je uvedena 

nepřesná citace na str. 36 a špatná přímá citace na str. 47. V textu u obrázků jsou uvedeny

zdroje, ale tyto zdroje již nejsou uvedeny v seznamu literatury.

Po obsahové stránce mám k práci následující výhrady. Tabulka na str. 10 je vytvořena jako 

přehledová, je zde uveden např. balet na lyžích, který již několik let není lyžařskou 

disciplínou. Z uvedené tabulky není jasné, zda se jedná o současný stav. V kapitole 3.1 

uvádíte hlavní cíl a jaké jsou potom vedlejší cíle? Kapitola 3.2 je nazvaná jako úkoly práce, 

ale obsah této kapitoly neodpovídá úkolům, které vedly ke zpracování práce. V kapitole 3.3 

jsou některé odstavce nadbytečné a přímo nesouvisející se zpracovávaným tématem. 

V kapitole 4 jsou některé podkapitoly, dle mého názoru, nadbytečné (kap. 4.1; 4.1.1; 4.1.2 a 

4.1.3). Kapitoly týkající se přímo tématu práce, tj. historická analýza freeskiingu, mohly být 

rozebrány hlouběji.

Cíl práce byl splněn.

Otázky k obhajobě:

1. Uvádíte v textu, že FIS omezovala v počátcích pravidla (omezený počet salt a obratů, 

atd.). Proč si myslíte, že tomu tak bylo?

2. Která z uvedených freestylových disciplín je u nás nejvíce rozšířena a ve které držíme 

krok se světem? A ve které naopak zaostáváme a proč?

Předložená práce splňuje požadavky, které jsou na bakalářské práce kladeny, a proto ji 

připouštím k obhajobě.

V Praze, 2.1.2017 PhDr. Petra Matošková, Ph.D.

Oponentka bakalářské práce


