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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 k obhajobě: 

 

Autor si zvolil aktuální téma analyzující vývoj freeskiingu. Obsah práce odpovídá 

zvolenému tématu. Struktura práce je logická a odpovídá spisům tohoto druhu. Práce je po 

formální stránce zpracována v souladu s požadavky kladenými na bakalářské práce. Analýza 

problematiky odpovídá rozsahu bakalářské práce. Jako historicky významné je možné označit 

kapitoly novodobé české historie freeskiingu, které zatím nejsou podložena přebytkem 

informací. Pro interpretaci výsledků v širším kontextu byla provedena rozsáhlá analýza 

relevantní odborné literatury. Ukázalo se zejména, že ve stávající dostupné literatuře nebylo 

studované téma prozatím podloženo přebytkem odborných informací. To je sice signálem, že 

stávající poznatky nejsou plně využitelné, současně však tato skutečnost podtrhuje význam 

právě tematického zaměření presentované práce a důležitost. Pro takto formulovanou 

problematiku je žádoucí nejen vyhledávat dosavadní poznatky, ale současně potřebné 

poznatky vytvářet, k čemuž je velmi důležité právě provedení vlastních výzkumů a jejich 

interpretace v kontextu stanovených cílů práce. 

  

Otázky: 

1. Jak byste popsal klíčové období pro rozvoj freeskiingu, tak jak ho známe dnes? 

2. Co nejvíce přispělo k rychlému rozvoji freeskiingu? 

3. Kdo z českých jezdců je podle Vás v současné době největší talent a proč? 
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